
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARE YOU READY FOR THE GAME…? 

 

“Hé, dat zeiden we net!” 

 

“Hoe hebben ze die foto’s zo snel afgedrukt?” 

 

“Zou die kerel in het zwart er dan toch bijhoren?” 

 

“Nee, die hoort er echt niet bij. Die is gewoon gek.” 

 

“Maar hoe hebben ze ons dan gefilmd?” 

 

“Na Social Chaos was dit echt iets heel anders!” 
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WAT IS THE GAME…? 

 
Een avontuurlijke belevenis door een stad met pittige opdrachten.  

 

• Het onbekende zorgt voor continue spanning. 

• Interactieve acts zorgen voor een intensieve beleving en verbazing.  

• Op zeer subtiele wijze gedurende de dag een gezonde  paranoia wordt gecreëerd. 

 
 

WAT DOET HET MET JE? 
 

Zoals een film u kan meeslepen en uit de dagelijkse werkelijkheid kan halen, zo zal The Game u 

meenemen in een beleving waarin u vooraf niet weet wat de opdracht van de dag is. U weet niet welke 

gebeurtenissen wel of niet gepland zijn. U merkt niet dat er in het geheim gefilmd wordt. Diverse acts 

zorgen voor een intensieve beleving (subtiel tot zeer sterk). 
 

Zij worden uitgedaagd elke opdracht tot een goed einde te brengen. Alleen op die manier bereiken zij het 

einddoel.   

Tijdsdruk, planning, overleg, keuzes, competitie, twijfel en efficiëntie komen in The GAME in hun meest 

elementaire vorm naar voren. 

Na afloop kunnen de teams elkaars belevenissen uitwisselen, onverwacht geconfronteerd met 

beeldmateriaal. 

 

 

 

WAT IS DE MEERWAARDE? 

 

• Een geestelijke prikkeling, een serieuze uitdaging….. 
• Neverrest komt naar u toe. Elke stad met een behoorlijke stadskern is reeds decor voor uw GAME.  

• Iedereen kan deelnemen. U hoeft geen speciale kleding aan.  

• De begeleiding is altijd in handen van een zeer ervaren event manager met een ervaren team. 
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IMPRESSIE The GAME...  

 

Opstart  
De dag is daar. De mensen verwachten een goed georganiseerd dagje. Het loopt echter heel anders…..  
Er is nog niemand van de organisatie op het afgesproken plein(tje) in de stad.  

Na enkele minuten beginnen uw collega’s een beetje ongeduldig te worden.  
Een radiografisch bestuurbaar autootje trekt de aandacht en zoeft weer weg, grappig... Wat moeten ze nu 

toch? De auto komt weer voorbij. He? Enveloppen met hun eigen bedrijfsnaam erop? Teamindeling? 

Lockerkaartjes??: The GAME is echt begonnen.  

Vanaf dit moment splitst de groep zich in teams en gaat per team aan de uitdagende opdrachten werken.  

In de kluisjes vinden ze de Gadgetcase met alle informatie die ze nodig hebben voor de dag.  

Stiekem genomen foto’s  
In de kluisjes vinden ze ook foto’s van nog geen 10 minuten geleden waar zijzelf en collega’s opstaan!?!  De 

paranoia is begonnen...  

Bij groepen boven de 200 personen wordt de groep niet opgestart zoals hierboven beschreven, maar is er 

een binnen-locatie nodig om op te starten. Zo kan de teamindeling goed kenbaar worden gemaakt zodat 

de start soepel verloopt. 
 

De opdrachten 
De opdrachten leiden u door de mooiste gedeeltes van de stad en zijn zeer divers van aard (GPS, klassieke 

muziek, morse, onzichtbare inkt maar ook bijvoorbeeld opdrachten over de stad zelf). Daarnaast kunnen 

de nodige punten worden gescoord door de bonusopdrachten (foto opdrachten stad, IQ vragen en 

Gameboy). 
 

Big Brother SMS 
De mobiele telefoon piept en trilt: een tekstbericht met een boodschap die alleen iemand kan zenden die 

hen in de gaten houdt. Het team leest de sms en zegt tegen elkaar: “Hé, dat zeiden we net!”. Ze kijken om 

zich heen…. en wantrouwen elke voorbijganger…. Onze cameraman zet alles in het geheim op film. 
 

Big Brother Film  
Onze cameraman/vrouw zet alles in het geheim op film. Deze film wordt achteraf direct vertoont en is voor 

de deelnemers te downloaden. 
 

 

1,2 of 3 Acts (optioneel) 
• De Herkenact – “He, Max!” Max kijkt enigszins verschrikt op en herkent de luid roepende persoon 

in het geheel niet. “Van de wintersport in Tignes, vorige maand, je weet wel!” Gewapend met 

goede info overbluffen wij uw collega en hij loopt verbaasd weg. Bij de prijsuitreiking blijkt de 

herkennende persoon  ook bij het NEVERREST team te horen!  Act wordt bij 1 persoon bij ieder 

team uitgevoerd. Bij afwijkende tijdschema’s en tijdschema’s met een gezamenlijke pauze/lunch is 

inzet van de herkenact in overleg !  
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•  (Wo)Man in Black – Een mysterieuze persoon in het zwart, zonnebril, oortelefoontje. Een 

spanningselement dat subtiel begint... Zag ik die nu ook al bij het Station?  Deze persoon lacht niet, 

zegt niets en laat geen enkele emotie zien. Deze act heeft meerdere malen contact met de teams, 

eerst heel subtiel van een afstand, vervolgens steeds dichterbij. 

 

 

• De Verwarde  -  De man zit in zichzelf gekeerd te praten, maakt repetitieve bewegingen met 

handen. Hij ruikt iets en gebruikt zijn deodorant om de vieze luchten te verdelgen. Of wacht op iets, 

maar wat? Geen typetje, maar bedoeld om de teams serieus te laten twijfelen of dit er nu bij hoort 

of niet… Ieder team komt deze act tegen op dezelfde locatie tijdens een langere opdracht, zodat ze 

alle tijd hebben om te gaan twijfelen… 

 

Finale 
De teams komen binnen op de eindlocatie en poseren voor de teamfoto’s. Terwijl ze naar de bar lopen 

voor hun welverdiende drankje zien ze op het levensgrote scherm een videofilm: zij spelen de hoofdrol! Uw 

mensen zijn vanaf het prille begin van de dag al in het geheim gefilmd. De intieme shots, waarbij de zoom 

niet onbenut is gelaten, vormen het decor voor de binnenkomst van de andere teams. De scores worden 

opgemaakt. De prijs wordt uitgereikt, maar niet voordat het NEVERREST team wordt voorgesteld en de 

nodige anekdotes de revue passeren!  

NEVERREST neemt afscheid....  

 

 

WAT U NOG MEER WILT WETEN! 
 

Aantal deelnemers 
Minimale groepsgrootte is 8 personen, maximale groepsgrootte ongeveer 550 personen.  
 

Steden  
Momenteel kan er gespeeld worden in onderstaande 32 steden: 

NEDERLAND:  Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, 

Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, 

Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Tilburg, Utrecht 

en Zwolle. 

BELGIE:  Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent 

FRANKRIJK:  Parijs. 

 

Locatie  voor eindpresentatie (en eventueel  lunch / aansluitend diner) 
Om The Game te eindigen is er een afgescheiden ruimte/ gedeelte nodig waar wij de film kunnen vertonen 

en de eindpresentatie kunnen verzorgen (anekdotes en prijsuitreiking). Op de eindlocatie hebben wij alleen 

een stopcontact nodig. De rest nemen we zelf mee. 
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We werken niet met vaste eindlocaties en u kunt zelf uw eindlocatie kiezen en reserveren. Belangrijk is dat 

de locatie in het centrum van de gekozen stad ligt. Op de eindlocatie hebben wij alleen een stopcontact 

nodig. De rest nemen we zelf mee. 

Indien u suggesties wenst, kunt u op onze site een lijst van cateringlocaties per stad vinden:  

https://www.neverrest.net/locaties. 

Ook kunnen we desgewenst een eerste contact met deze locatie(s) voor jullie leggen. Hierbij kunnen we 

een vrijblijvende optie laten noteren en het tijdschema en indeling van de ruimte al bespreken. De offerte 

/prijzen en contactpersoon geven we vervolgens aan u door. Uiteindelijk vragen we aan u , indien de 

locatie en de mogelijkheden bevallen, de wensen qua catering (hoeveelheid & soort drankjes / hapjes / 

diner/ buffet) en financiële afhandeling verder met deze locatie af te stemmen. Het betreft dan eigenlijk 

alleen de laatste puntjes. 

 

Tijdschema’s ter illustratie (zeer flexibel aan te passen: vervroegen, verlaten, verkorten) 

Voorbeeld dagschema: 

11:00 uur ontvangst deelnemers 

11.15 uur start van The GAME 

12.45 uur teams gaan lunchen  

(teams komen bij elkaar voor een gezamenlijke lunch  

of teams kunnen op basis van een geldenvelop ergens gaan lunchen)  

14:00 uur vervolg The GAME  

16:00 uur eerste team komt aan op finalelocatie  

16:30 uur laatste team komt aan  

17:00 uur prijsuitreiking  

17:30 uur einde activiteiten  

  Of 
Voorbeeld middagschema 

13:00 uur ontvangst deelnemers  

13:15 uur start van The GAME 

16:30 uur eerste team komt aan op finalelocatie  

17:00 uur laatste team komt aan  

17:30 uur prijsuitreiking  

18:00 uur einde activiteiten 

 

Kledingadvies  
Alle verplaatsingen geschieden te voet. Wij raden u daarom comfortabel schoeisel aan.  

En soms een parapluutje… 
 

Nederlandstalig of Engelstalig  
Het concept kan geheel Nederlandstalig maar ook geheel Engelstalig worden gespeeld. 

Ook is het mogelijk om enkele teams Engelstalig te laten spelen. 

 

https://www.neverrest.net/locaties
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Prijzen The GAME 2020 in Nederland (exclusief 21% BTW):       

 
 

 Totaalprijzen  Prijzen per persoon 
Groeps 

grootte: 

The GAME  

 Geen acts 

The GAME  

1 act naar 

keuze *) 

The GAME  

 2 acts naar 

keuze*) 

The 

GAME  

3 acts *) 

 The GAME  

geen acts 

The GAME  

1 act naar 

keuze 

The GAME  

2 acts naar 

keuze 

The GAME  

3 acts 

T/m 10 € 824 € 1.082 € 1.339 € 1.597      

11 € 886 € 1.157 € 1.428 € 1.698   € 80,5   € 105,2   € 129,8   € 154,4  
12 € 948 € 1.232 € 1.516 € 1.800   € 79,0   € 102,7   € 126,3   € 150,0  
13 € 1.009 € 1.307 € 1.605 € 1.902   € 77,6   € 100,5   € 123,5   € 146,3  

14 € 1.071 € 1.382 € 1.693 € 2.004   € 76,5   € 98,7   € 120,9   € 143,1  
15 € 1.133 € 1.457 € 1.782 € 2.106   € 75,5   € 97,1   € 118,8   € 140,4  
16 € 1.195 € 1.533 € 1.870 € 2.208   € 74,7   € 95,8   € 116,9   € 138,0  
17 € 1.257 € 1.608 € 1.959 € 2.310   € 73,9   € 94,6   € 115,2   € 135,9  
18 € 1.318 € 1.683 € 2.048 € 2.412   € 73,2   € 93,5   € 113,8   € 134,0  
19 € 1.380 € 1.758 € 2.136 € 2.514   € 72,6   € 92,5   € 112,4   € 132,3  
 20 € 1.442 € 1.833 € 2.225 € 2.616   € 72,1   € 91,7   € 111,3   € 130,8  
25 € 1.725 € 2.128 € 2.530 € 2.933   € 69,0   € 85,1   € 101,2   € 117,3  
30 € 2.009 € 2.422 € 2.836 € 3.249   € 67,0   € 80,7   € 94,5   € 108,3  
35 € 2.292 € 2.716 € 3.141 € 3.566   € 65,5   € 77,6   € 89,7   € 101,9  
40 € 2.575 € 3.011 € 3.446 € 3.882   € 64,4   € 75,3   € 86,2   € 97,1  
45 € 2.858 € 3.305 € 3.752 € 4.199   € 63,5   € 73,4   € 83,4   € 93,3  
50 € 3.142 € 3.599 € 4.057 € 4.515   € 62,8   € 72,0   € 81,1   € 90,3  
55 € 3.425 € 3.894 € 4.363 € 4.832   € 62,3   € 70,8   € 79,3   € 87,9  
60 € 3.708 € 4.188 € 4.668 € 5.148   € 61,8   € 69,8   € 77,8   € 85,8  
65 € 3.991 € 4.482 € 4.973 € 5.465   € 61,4   € 69,0   € 76,5   € 84,1  
70 € 4.275 € 4.777 € 5.279 € 5.781   € 61,1   € 68,2   € 75,4   € 82,6  
75 € 4.558 € 5.071 € 5.584 € 6.098   € 60,8   € 67,6   € 74,5   € 81,3  
80 € 4.841 € 5.365 € 5.890 € 6.414   € 60,5   € 67,1   € 73,6   € 80,2  
85 € 5.124 € 5.660 € 6.195 € 6.730   € 60,3   € 66,6   € 72,9   € 79,2  
90 € 5.408 € 5.954 € 6.500 € 7.047   € 60,1   € 66,2   € 72,2   € 78,3  
95 € 5.691 € 6.248 € 6.806 € 7.363   € 59,9   € 65,8   € 71,6   € 77,5  

100 € 5.974 € 6.543 € 7.111 € 7.680   € 59,7   € 65,4   € 71,1   € 76,8  
110 € 6.541 € 7.131 € 7.722 € 8.313   € 59,5   € 64,8   € 70,2   € 75,6  
120 € 7.107 € 7.720 € 8.333 € 8.946   € 59,2   € 64,3   € 69,4   € 74,6  
130 € 7.447 € 8.082 € 8.717 € 9.352   € 57,3   € 62,2   € 67,1   € 71,9  
140 € 7.787 € 8.444 € 9.101 € 9.759   € 55,6   € 60,3   € 65,0   € 69,7  
150 € 8.127 € 8.806 € 9.486 € 10.165   € 54,2   € 58,7   € 63,2   € 67,8  
160 € 8.467 € 9.168 € 9.870 € 10.571   € 52,9   € 57,3   € 61,7   € 66,1  
170 € 8.807 € 9.530 € 10.254 € 10.978   € 51,8   € 56,1   € 60,3   € 64,6  
180 € 9.146 € 9.892 € 10.638 € 11.384   € 50,8   € 55,0   € 59,1   € 63,2  
190 € 9.486 € 10.254 € 11.022 € 11.790   € 49,9   € 54,0   € 58,0   € 62,1  
200 € 9.826 € 10.616 € 11.407 € 12.197   € 49,1   € 53,1   € 57,0   € 61,0  
220 € 10.506 € 11.340 € 12.175 € 13.009   € 47,8   € 51,5   € 55,3   € 59,1  
240 € 11.186 € 12.065 € 12.943 € 13.822   € 46,6   € 50,3   € 53,9   € 57,6  
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270 € 12.206 € 13.151 € 14.096 € 15.041   € 45,2   € 48,7   € 52,2   € 55,7  
300 € 13.225 € 14.237 € 15.249 € 16.260   € 44,1   € 47,5   € 50,8   € 54,2  
350 € 14.925 € 16.047 € 17.170 € 18.292   € 42,6   € 45,8   € 49,1   € 52,3  
400 € 16.624 € 17.857 € 19.091 € 20.324   € 41,6   € 44,6   € 47,7   € 50,8  
450 € 18.324 € 19.668 € 21.012 € 22.356   € 40,7   € 43,7   € 46,7   € 49,7  
500 € 20.023 € 21.478 € 22.933 € 24.388   € 40,0   € 43,0   € 45,9   € 48,8  

550 € 21.723 € 23.288 € 24.854 € 26.420   € 39,5   € 42,3   € 45,2   € 48,0  
*)  Bij afwijkende tijdschema’s en tijdschema’s met een gezamenlijke pauze/lunch is inzet van de 

herkenact in overleg ! 

 

• Prijzen exclusief 21% BTW en exclusief catering.  

• Voor een GAME in het buitenland wordt een toeslag extra reistijd en extra reiskosten in rekening 

gebracht. Prijzen op aanvraag. 

• Als het aantal deelnemers tussen 2 gegeven groepsprijzen in ligt, wordt de onderliggende stap in 

gelijke delen verdeeld. Bijvoorbeeld 33 personen: prijs 30p + 3 * ((prijs 35p – prijs 30p)/5). 

 

 

Bij de prijzen is het volgende inbegrepen:  

• NEVERREST organisatiekosten  

• Gebruik innovatieve middelen  

• Begeleiding 

• Eventuele Acts  

• Prijs voor winnende team  

• Alle foto’s van de dag (digitaal)   
• Alle videobeelden The GAME  worden via internet verstuurd. 

 

Niet inbegrepen:  

• Verzekering (bijvoorbeeld ongeval- of annulerings-) 

• Vervoer deelnemers;  

• Catering en eventuele zaalhuur tijdens The GAME; 

• De eindlocatie en eventuele lunchlocatie dient u ZELF te reserveren! Op de eindlocatie hebben we 

een afgescheiden/aparte ruimte nodig voor de videovertoning & de prijsuitreiking!  Bij groepen 

boven de 200 personen dient ook een opstartlocatie gereserveerd te worden;  

• 21% BTW.  

 

 GELUIDSVERSTERKING  

 

Voor de anekdotes en prijsuitreiking is geluidsversterking wenselijk bij een groepsgrootte vanaf 80 

personen. Een goed geluid is belangrijk zodat we alle deelnemers goed kunnen bereiken. 

Indien er op locatie geen geluidversterking aanwezig is, kan Neverrest dit leveren. 

 

Prijs: tot 120 personen: 150 euro excl. btw    

Prijs: 120 tot 550 personen: 300 euro excl. btw   
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 THE GAME VS. SOCIAL CHAOS  

 
U heeft nu alles gelezen over The GAME. 

 

Neverrest heeft nog een ander teambuildingsconcept: Social Chaos. 

Heeft u al SOCIAL CHAOS gespeeld? Dan graag nog even dit: 

The Game lijkt totaal niet op SOCIAL CHAOS. Uiteraard komt de intensief persoonlijke benadering en een 

hoog niveau qua prikkeling wel terug. Veel ex-Chaoten speelden reeds The Game en waren positief verrast! 

 

 Vrijblijvende presentatie?  

 

In een presentatie op uw kantoor kunnen wij alle facetten van  

The GAME onthullen en direct antwoord geven op overgebleven vragen! 
 


