
THE
MAZE

Een onvergetelijke nieuwe ervaring op Citygame gebied! Gewapend met 

smartphone habben jullie 120 minuten de tijd om het geheim van The 

Maze te ontrafelen. De game speelt zich buiten af en kan gespeeld 

worden in een stad naar keuze. Een op maat gemaakte game 

ge nspireerd door het fenomeen van Escape Rooms.

LUKT HET JOUW TEAM TE ONTSNAPPEN UIT THE MAZE?

Boek nu jouw avontuur via
www.noxroom.nlNu Boeken! 

www.noxroom.nl


WELCOME TO THE MAZE!

TARIEF:
Escape The Maze kost 39,95 per team (inc BTW) en is online te reserv-
eren.Voor groepen vanaf 20 personen bieden we een aantrekkelijke 
groepskorting, vraag hier gerust naar bij onze medewerkers.

HOE WERKT THE MAZE?
Doel van de citgame is dat jij en je team de uitgang van het doolhof weten te vinden.
Jullie team van Escapers wordt uitgerust met onze digitale spelinformatie en benodigdheden en een 
Game App. 
Gebruik makend van de app, loop je jouw eigen route door de stad. Je werkt samen, voert uitdagende 
GPS missies uit, lost raadsels op en voert foto opdrachten uit. Kraak alle raadsels en vind de juiste uitgang 
van The Maze! Elk opgelost raadsel brengt je dichterbij de uitgang…
Je speelt ‘The Maze’ in het centrum van een stad naar keuze.
Jullie geven aan in welke stad ‘The Maze’ moet plaatsvinden en wij regelen alles. Momenteel zijn er al 35 
steden beschikbaar! Je speelt The Maze met je team door middel van onze eigen app. Je maakt zelf 
teams. De ideale grootte is 4 tot 6 personen per team. 
Van te voren zullen de deelnemers een spelpakket ontvangen met daarin alle spelmaterialen. 

WANNEER KUN JE THE MAZE SPELEN?
Bij de boeking geef je aan in welke stad jij The Maze wil spelen. Elke datum en (bijna) elke tijd is mogelijk 
omdat het systeem achter The Maze volledig geautomatiseerd is.

WAT IS INBEGREPEN BIJ THE MAZE?
Het volgende is inbegrepen bij een boeking:

HOE KAN IK THE MAZE BESTELLEN?
Je kunt je citygame direct via www.noxroom.nl. Betalen doe je achteraf, je ontvangt van ons een factuur 
en een betaallink.

HOE START JE THE MAZE?
Een suggestie is om samen met de teams te verzamelen bij een horecalocatie in de binnenstad. Onder 
genot van een drankje kan het spel opgestart en uitgelegd worden aan alle deelnemers. De sfeer zal er 
op deze manier al goed inzitten!

Spelpakket met alle informatie en uitleg
Toegang tot The Maze app met unieke code (per mail)
120 minuten spelplezier vol avontuur waarbij je de stad op een leuke manier leert kennen

Zijn jullie klaar voor een dagje avontuur 

en teambuilding? 

Meer dan 1000 groepen gingen je voor. 


