Bedrijfsuitjes, Teambuilding, Incentive Reizen,
City Games, Inspiration Tours, Workshops,
Personeelsfeest, Maatschappelijke Teamuitjes

01 ANDERHALVE METER UITJES
04 OVER ONS
06 TOCHTEN & TOURS
09 CITY GAMES
12 WORKSHOPS & QUIZZEN
15 NATUUR & AVONTUUR
18 WINTERSE UITJES
21 OVERIGE EVENEMENTEN
24 CONTACT GEGEVENS

1.5 METER
FUN
BUITEN
BINNEN

TEAMBUILDING
(START) OP UW LOCATIE
MVO

01 1.5 METER UITJES

Anderhalve Meter Uitjes - Fun Tochten Nederland
Ben je op zoek naar een team of bedrijfsuitje dat veilig (coronaproof) en gezellig is? Onze
nieuwe website van Fun Tochten Nederland is in april 2020 gebouwd en speciaal ontwikkeld
voor de anderhalve meter uitjes markt. Alle uitjes zijn zorgvuldig voor jou geselecteerd, en
zowel individueel en voor groepen te boeken. Je vindt op deze website het grootste aanbod
aan autopuzzeltochten, fiets tours, stadswandel fun tochten en andere corornaproof uitjes.
Als je een andere route wenst, of ons de voertuigen en (unieke) stops wilt laten verzorgen
(reserveren), dan bieden wij voor groepen vanaf 20 personen vier verschillende maatwerk
groepspakketten aan. Klik hier voor meer informatie.

“Het was een top weekend,
ook al viel het weer iets tegen!
Uitstekend hotel, goed eten en
super (feest)activiteiten.”
- FOX
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Over ons
Bent u op zoek naar een uniek en leuk bedrijfsuitje, personeelsfeest,
workshop, teambuilding, incentive buitenlandse reis, meeting of
citygame, dan bent u bij ons op het juiste adres! Met ons hoofdkantoor in
Eindhoven zijn wij het grootste en meest duurzame evenementenbureau
uit de slimste regio van Europa. Wij bieden vele soorten
groepsactiviteiten en events in uw regio aan en komen ook graag naar
uw bedrijf toe of we gaan samen naar een bijzondere locatie. Geef uw
wensen door en wij verrassen u graag!

05 OVER ONS

Waarom Relactive Events?
1. Ervaren: Wij zijn sinds 2010 in de Nederlandse en internationale evenementen markt actief.
Relactive Events is begonnen met het organiseren van bedrijfsuitjes en personeelsfeesten in
Eindhoven en heeft zijn activiteiten inmiddels uitgebreid naar vele andere steden in Nederland.
Wij zijn in de winter bijvoorbeeld op ruim 15 ijsbanen en sneeuwbanen te vinden en in de zomer
in vele badplaatsen en recreatiegebieden in het land.
2. Breed Aanbod: Wij hebben een uniek en onderscheidend aanbod, voor elk budget, seizoen
en doelgroep. Of het nu om 5, 50 of meer dan 500 gasten gaat, wij organiseren uw event.
Zie bijvoorbeeld onze winteruitjes Fun Curling en ijsspelen, onze tochten door de stad of
ons teamuitje Ken je Collega waarin training van uw personeel gecombineerd wordt met fun
activiteiten.
3. Maatwerk: Wij streven naar een optimale invulling van uw event en geven een passend advies
bij uw budget en wensen. Wij hebben korte activiteiten van een uur tot activiteiten die meerdere
dagen in beslag nemen. Ook bieden wij adviezen aangaande locaties, transport, vergader- en/of
cateringwensen. Ook denken wij mee in het kader van de WKR, verzekeringen, annuleringen en
alles wat bij een event komt kijken.
4. Slecht weer garantie: Bij ons heeft u slecht-weer-garantie. Boekt u een buitenactiviteit en zijn
de voorspellingen slecht? In overleg bieden wij u een vervangende binnenactiviteit, zodat uw
event niet letterlijk in het water valt.
5. Full service: Wij hebben veel producten in eigen huis en organiseren en voeren uw event van
A tot Z uit. Ons kantoor, personeel, gidsen, trainers en instructeurs staan 24/7 voor u klaar en we
werken samen met betrouwbare en uitstekende partners.
6. Betrouwbaar en veilig: Al vele bedrijven en groepen zijn u voorgegaan, zoals u kunt zien aan
de vele referenties hierboven. Bij onze activiteiten staat veiligheid centraal: ons personeel wordt
jaarlijks intern opgeleid en is in het bezit van een BHV/EHBO diploma. Al onze reisgelden in het
kader van de wet pakketreizen worden gewaarborgd via STO Garant.
7. Transparant: Wij bieden onze producten en faciliteiten aan tegen transparante prijzen. U krijgt
een offerte op maat en u kunt kiezen voor één aanspreekpunt en één factuuradres.
8. Duurzaam en sociaal: Wij hebben ook aanbod onder ons groene label Duurzaam Bedrijfsuitje,
voorzien van een duurzaam keurmerk. Wij zijn een erkend leerbedrijf en MVO Nederland partner.
Jaarlijks steunen wij diverse goede doelen zoals Alpe d’Huzes, KWF, Natuur Monumenten,
Kankerbestrijding en het WNF. Wij adviseren u over eventuele evenementen verzekeringen.
9. Vernieuwend: We blijven ons aanbod aan teambuilding, bedrijfsuitjes, teamuitjes en
personeelsfeesten continu vernieuwen.
10. International: And of course we will help you in English. We know how to provide the best
experience and our guides are the best in the event business. Check also Meetings Incentives
Eindhoven
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07 TOURS & TOCHTEN

Mountainbike
Adventure

Segway Beleving

Stadstour

Solex/e-Scooter
Beleving

Street Golf

Dinner Tour

15-150 personen

15-150 personen

10-250 personen

20-250 personen

15-250 personen

15-250 personen

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2 uur

3-4 uur

v.a. €28,00 p.p.

v.a. €63,00 p.p.

v.a. €17,00 p.p.

v.a. €42,00 p.p.

v.a. €22,00 p.p.

v.a. €52,00 p.p.

Test je mountainbike skills
tijdens een van onze
mountainbike tochten in
jouw regio. Wij organiseren
de mountainbikes en
begeleiding. Het wordt een
actieve en leuke tocht.

Ontdek het eerste orginele
elektrische voertuig waar je al
balancerend mee rijdt. Na de
training gaan we een mooie
Segway tour door de regio
maken. Ook te boeken als
workshop.

Een verrassende en
inspirerende tocht door de
stad, op elke gewenste locatie.
Ervaar de unieke locaties met
gids, desgewenst in combinatie
met een puzzeltocht.

Altijd al met een e-Scooter of
Segway willen rijden? Ga met
gids op pad of kies voor onze
puzzeltour. Wij komen met de
voertuigen op elke gewenste
locatie. Kies voor nostalgie of
een duurzaam uitje.

Street golf is hip, leuk en
teambuilding in één. Elk team
krijgt clubs en soft ballen.
Ontdek de omgeving of stad
en sla de 9 holes in zo min
mogelijk slagen! Ideaal te
combineren met borrel / diner.

Ga met gids al lopend op pad
of pak met elkaar de fiets of
tamdem, en geniet onderweg
van diverse en heerlijke
hapjes en drankjes. Boek de
Walking Dinner of Happen en
Trappen!

Onze tours en tochten zijn in elke stad te boeken. Wij
komen met de voertuigen naar elk gwenste locatie. Groep
groter dan 150 of 250 personen? Boek dan een combinatie
programma bij ons!
Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.

“Wij hebben een leuke dag
gehad! We hebben een leuk
stuk Eindhoven gezien en jullie
hebben het slechte weer goed
opgepakt.”
- Gemeente Nuenen
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CITY
GAMES

START EN EINDIG OP LOCATIE NAAR KEUZE

10 CITY GAMES

iPad Challenge

Creative
Challenge

Escape the City

The Phone Game

Wie is de
Saboteur?

Get the Picture

10-1000 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

15-500 personen

1-2,5 uur

1-2,5 uur

2-2,5 uur

2-2,5 uur

2-2,5 uur

2-2,5 uur

v.a. €24,50 p.p.

v.a. €17,00 p.p.

v.a. €19,50 p.p.

v.a. €19,50 p.p.

v.a. €22,00 p.p.

v.a. €17,00 p.p.

De iPad Challenge is de
meest interactieve en
innovatieve teamactiviteit
die je gedaan moet hebben.
Boordevol opdrachten waarbij
je realtime tegen elkaar
speelt.

Ervaar je stad als nooit
tevoren. Ga in teams met
opdrachtenmap op pad
in deze lachwekkende,
creatieve en gezellige tocht
vol uitdagende puzzels (foto)
opdrachten en vragen.

Kun jij met je team de
stad ontvluchten binnen
de afgesproken tijd door
het maken van cryptische
raadsels en het oplossen van
puzzles? Probeer het uit en
doe mee met Escape the City.

Vind als eerste de teamprijs
bij Mister X en win the Phone
Game. Een geweldige,
uitdagende en spannende
tocht door de stad, Uiteraard
met de smartphone.

‘Wie is de Saboteur?’ is
een verraderlijk teamspel
in de stad, waarin elk team
opdrachten uitvoert met een
saboteur in haar midden. Zal
de saboteur winnen of onthuld
het team hem of haar?

Zoek de 40 foto’s op de
route van A naar B en maak
diverse originele en te gekke
teamfoto’s. Welk team haalt
de meeste punten en wint de
hoofdprijs?

Onze city games zijn in elke stad te boeken. Uiteraard uit
te breiden met ontvangst, borrel en diner.
Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
.

“Iedereen heeft het enorm
naar zijn zin gehad, ik houd
jullie zeker in gedachten voor
toekomstige teambuilding.”
- MARS Nederland
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13 WORKSHOPS & QUIZZEN

Zandsculpturen

Ken je Collega

Quiz

Zingo!

Crazy Art

Ranking with
your Stars

15-250 personen

15-500 personen

15-1000 personen

15-1000 personen

15-250 personen

15-500 personen

1,5-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1,5-2,5 uur

1-2,5 uur

v.a. €19,50 p.p.

v.a. €35,00 p.p.

v.a. €17,00 p.p.

v.a. €17,00 p.p.

v.a. €24,50 p.p.

v.a. €27,00 p.p.

Leer de kneepjes van het
maken van zandsculpturen
tijdens deze leuke
teambuilding workshop. Boek
deze workshop bij ons aan de
kust of bij een recreatieplas.

Actieve spelelementen
en gezellige braingames
gecombineerd met
karaktertypologie. Leer je
collega op een andere manier
kennen. Ook te boeken als
enneagram training.

Pub Quiz, Muziek Quiz,
Holland Quiz, Internationale
Quiz, Apres-ski Quiz,
enzovoort: gezelligheid en
teambuilding gegarandeerd.
Onze quizmasters zullen er
een feest van maken.

Zingo is Bingo en zingen in
één. Maak je kaart vol door
alle nummers en artiesten te
herkennen. Een foute Zingo
betekent wel een liedje zingen.
Lachen gegarandeerd, ideaal
in cominatie met een DJ.

Leuke teambuilding workshop
voor iedere creatieveling.
Elk team van drie personen
maakt een samengesteld
schilder kunstwerk. Na
de assemblage volgen de
presentaties.

Geheimen, hobby’s, blunders;
niets wordt overgeslagen
tijdens deze quiz! Rank je
collega’s, werk goed samen
en probeer zoveel mogelijk
punten te behalen. Hoe goed
kennen jullie elkaar?

Onze workshops en quizzen zijn in elke stad te boeken.
Wij werken samen met diverse hotels, restaurants en
recreatieplassen.
Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.

“We vonden de workshop
fantastisch! Goed
georganiseerd en origineel.”
- Philips
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16 NATUUR & AVONTUUR

Expeditie
Robinson

Minute to
Win it

15-500 personen

15-250 personen

15-500 personen

15-500 personen

10-250 personen

15-250 personen

1,5-2,5 uur

1-2 uur

2-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2 uur

2 uur

v.a. €24,50 p.p.

v.a. €22,00 p.p.

v.a. €24,50 p.p.

v.a. €24,50 p.p.

v.a. €25,00 p.p.

v.a. €27,00 p.p.

Ben jij een echte Robinson
en de last one standing?
Ervaar Expeditie Robinson nu
zelf op vrijwel elke gewenste
locatie. Een zeer geschikte
teambuilding voor kleine en
grote groepen.

Dit is een hilarische
teamgame waar o.a.
leiderschap, samenwekring en
communicatie centraal staan.
In een rap tempo worden veel
games gespeeld. Lachen
gegarandeerd.

Indoor Office
Games

Ga de strijd met elkaar aan
door diverse interactieve
teamspellen uit te voeren. Bij
goed weer kunnen we ook
naar buiten gaan. Welk team
wint de finale en pakt de prijs!

Levend Stratego

Win als allereerst met je
kamp zoveel mogelijk rangen
voor je leger, verstop de
vlag en Levend Stratego kan
beginnen. Ideaal voor de
avontuurlijke groepen die in
de natuur actief willen zijn.

VR Teamgame

Geniet van een diner of lunch
en speel ondertussen een
leuke VR teamgame. Wij
hebben thema La Casa de
Escape en het VR moorddiner spel. Ervaar deze nieuwe
hype nu!

Bubble Voetbal

Trek de bubble bal om je
heen en ga de strijd aan met
je collega’s. Wie maakt als
eerste de salto...? Probeer
zoveel mogelijk doelpunten
te scoren om de hoofdprijs te
winnen!

Onze natuur en avontuur activiteiten zijn in elke stad,
park en bos te boeken. Wij werken samen met diverse
hotels, restaurants en recreatieplassen. Groep groter dan
aangegeven, boek dan een combinatie programma bij ons!
Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.

“We had a truly great day!
The instructor was very
enthousiastic and made sure
everyone was involved.”
- ASML
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19 WINTERSE UITJES

IJssculpturen

Fun Curling
workshop

IJsspelen

Sneeuwspelen

Moord op Ruby de
Ski Leraar

Indoor Winter
Games

15-500 personen

12-150 personen

12-250 personen

15-150 personen

15-250 personen

15-500 personen

1-2,5 uur

1-2 uur

1-2 uur

1-2 uur

2-4 uur

1-2 uur

v.a. €26,00 p.p.

v.a. €32,50 p.p.

v.a. €32,50 p.p.

v.a. €32,50 p.p.

v.a. €27,00 p.p.

v.a. €24,50 p.p.

Laat je creativiteit de vrije
loop tijdens het ijssculpturen
maken. Creëer met je team
een mooie sculptuur en
presenteer het later aan de
groep. Wij maken er een
gezellige workshop van.

Bij deze leuke workshop leer
je de kneepjes van deze
bijzondere ijssport. Schuif de
steen, veeg met de bezem en
zorg met je team dat al jouw
stenen in het huis eindigen. Te
boeken op vrijwel alle ijsbanen.

Boek ook op een van de
ijsbanen onze populaire
IJsspelen. Ga in teams de
strijd aan op het ijs en scoor
punten in bijvoorbeeld onze
Human Bowling, Jeu d’ice
en oud Hollands IJsprikslee.

Vrolijk de winter door met
teambuilding winterspelen
vanaf de helling in de
sneeuw. Fun, cool en actief.
Te boeken bij o.a. Montana
Snowcenter, Snowworld en
Snowvalley.

Wie heeft Ruby de skileraar
vermoord? Waarom, waar en
hoe? Los de moord op in dit
leuke teamspel. We hebben
een maatwerk programma
met of zonder diner. Ook te
boeken als VR spel.

Ga de competitie met elkaar
aan in diverse interactieve
spellen, zoals twister of jenga.
Bij deze activiteiten staan
teambuilding, gezelligheid
en competitie centraal. Welk
team wint de finale?

Wij zijn partner van ruim 20 ijsbanen en sneeuwbanen in Nederland
en België. Onze winterse uitjes zijn in elke stad te boeken. Groep
groter dan aangegeven, boek dan een combinatie programma bij
ons!
Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.

“Mijn collega’s hebben het
heel erg leuk gevonden,
vooral om zo met elkaar in
beweging te zijn!”
- Fontys
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EVENEMENTEN

22 OVERIGE EVENEMENTEN

Overige Evenementen
Buiten de voorgaande 30 activiteiten verzorgen wij een breed aanbod
aan groepsuitjes, events, incentive reizen en teambuilding activiteiten.
Wilt u voor een groep een keuze- of wisselprogramma aanbieden? Of
denkt u aan activiteiten die niet zijn benoemd? Wellicht een meerdaagse
(incentive) stedentrip. Vraag dan een totaal programma bij ons aan.
Een greep uit ons assortiment is:
Escape XL programma met diverse escaperooms.
Workshops met eet- en drankproeverijen of met dieren (bijvoorbeeld
valkenier en schapen hoeden). Denk ook aan Creatieve workshops
(karikatuur tekenen, graffiti, etc.) en Muziek worskhops (DJ, percussie,
etc.) of Sportieve workshops zoals schermen, beachvolleybal, yoga,
golf, of boksen.
Tours met DAFjes, TukTuks en 2CV of andere bijzondere voertuigen.
Maatschappelijke uitjes, zoals klussen en zwerfafval opruimen.
Stedentrips van 1-3 dagen.
Complete strandevents, winterevents, casinofeesten en andere thema
events.
Full service aanbod met accommodatie (hotel), eten, drinken, tranfers,
give aways, host en dergelijke.
Kijk voor alle mogelijkheden op www.relactive-events.nl of neem contact
met ons op.
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“We hebben erg genoten.
Onze redactie heeft het nog
steeds over hoe leuk het was!”
- National Geographic
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24 CONTACT GEGEVENS

Graag meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact met ons op:
Voor Eindhoven
+31 (0)40 2524656

Voor regio’s buiten Eindhoven
085 1301714

info@relactive-events.nl
https://relactive-events.nl

Hoofdkantoor

Strijp-S, Glasgebouw
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Relactive Events is een merk van QmandS bv. Overige merken zijn ons
groene label Duurzaam-Bedrijfsuitje en ons internationale label Meetings
Incentives.
Wij zijn SITE member en MVO NL Partner, erkend leerbedrijf en hebben
het gouden keurmerk Duurzaam Ondernemer behaald.
Klik hier voor onze referenties.

Interesse? Neem dan hier contact met ons op.

Since 2010
Amsterdam l Den Haag l Rotterdam l Utrecht l Eindhoven l Maastricht l Geleen
Breda l Tilburg l Arnhem l Nijmegen l Den Bosch l Zandvoort l Haarlem l Vlissingen
Delft l Groningen l Apeldoorn l Valkenburg l Zwolle l Antwerpen l Ardennen l Gent
Brussel l Barcelona l Madrid l Flachau l Wenen l München l Berlijn l Parijs l Rome
Praag l Budapest l Oslo l Londen l Alpen l Rome l Dubai l New York l en meer

KVK Eindhoven 74022210
BTW NL859746628B01
IBAN NL63INGB0005680467
BIC INGBNL2A

