Escape Room Uden
Wilhelminastraat 14
5401 CH Uden
Telefoonnummer: 0413 – 322 694
E-mail: info@escapeuden.nl
Website: www.escapeuden.nl
Facebook: facebook/escapeuden

Wat is een Escape Room?
Een Escape room is een mysterieuze, afgesloten ruimte waarbinnen
een spel wordt gespeeld.
Spannend en onvoorspelbaar.
Logisch nadenken en goede samenwerking vormen de sleutel tot
ontsnapping.
Lukt het jullie door het oplossen van puzzels en raadsels binnen een
uur uit Escape Room Uden te komen?

DURF JIJ HET AAN?
Voor wie is een Escape Room geschikt?
Escape Room Uden is voor jong en oud geschikt. De jongste persoon
die we hebben gehad, was 3 weken oud. De oudste persoon was 84
jaar.
Kinderen kunnen alleen onder begeleiding mee de kamer in. Dit is
omdat de puzzels soms voor kinderen te lastig zijn. Daarin tegen
kunnen ze toch van waardevolle hulp zijn, want kinderen denken
vaak anders dan volwassenen.
Escape Room Uden is helaas niet geschikt voor mensen die in een
rolstoel zitten. Dit komt omdat sommige doorgangen niet breed
genoeg zijn voor rolstoelen. Dat wil niet zeggen dat ze niet
meekunnen, want zij kunnen bijvoorbeeld in onze Escape & Lounge
blijven en via het grote scherm meekijken hoe de groep het in de
kamer doet.

Hoelang duurt de Escape Room?
Het spel duurt 60 minuten. Je wordt minimaal een kwartier van te
voren verwacht (voor groepen boven de 16 personen, raden wij aan
om zeker 20 minuten van te voren te komen).
In dat kwartier kan men zijn spullen opbergen, even gebruik maken
van de toilet en krijgen ze een korte uitleg.
Men gaat daarna de kamer in en dan gaat de tijd lopen.
Ben je niet binnen 1 uur ontsnapt, dan komen wij jullie bevrijden.
Tevens leggen wij jullie uit hoe jullie eruit hadden kunnen komen.
Zodoende moet je al gauw anderhalf uur rekenen dat je bij Escape
Room Uden bent.

Is er een mogelijkheid voor een hapje en/of drankje?
Escape Room Uden heeft een grote lounge genaamd “Escape &
Lounge” waar u een drankje of een bittergarnituur kan nuttigen.
Tevens bieden we ook speciale arrangementen aan zoals;
 Een uur onbeperkt drinken inclusief een bittergarnituur
 Satébuffetten
 Udense Tapas
En nog veel meer.
Uitgebreide informatie hierover kunt u terugvinden op
www.escapeuden.nl/arrangementen

Met hoeveel personen kan ik bij jullie terecht?
Escape Room Uden heeft 4 kamers, namelijk; De Bank, Alcatraz, De
Babykamer en de Da Vinci Code.
In elke kamer kunnen maximaal 8 personen.
Dit houdt in dat er 32 mensen tegelijk kunnen spelen.
Wil je met meer personen komen? Dat is geen probleem, dan
werken we in shifts. Dan gaan er bijvoorbeeld 30 personen in de
kamer en blijven er bijvoorbeeld 30 in de lounge. De mensen die
wachten kunnen gezellig kletsen, drankje doen of bijvoorbeeld een
quiz arrangement afnemen. Escape Room Uden heeft een digitale
quiz, die we kunnen aanpassen op jullie groep. Dat houdt in dat je
enkele vragen kunt insturen en wij verwerken deze in de quiz.
Door de nieuwste technologie te gebruiken, wordt de quiz als zeer
leuk ervaren.
Dan komt de groep uit de kamer en bouwen wij de kamers weer op
(hierbij moet u ongeveer een kwartier rekening houden dat wij
bezig zijn met de kamers) en dan kan de volgende groep in de
kamers.
De personen die als eerste in de kamers zijn geweest, kunnen via
het grote scherm, meekijken met de camera’s in de kamer. Zo kun
je kijken hoe de andere groep het doet.

Welke kamers hebben jullie en wat is het verschil?

Kamer: ALCATRAZ
In de jaren 90 was Alcatraz de meest beruchte gevangenis van
Amerika. Dit kwam door de zware criminelen die hier verbleven en
de zware beveiliging. Nog geen jaar nadat het Frank Morris en de
broers Anglin was gelukt om te ontsnappen, is de gevangenis
officieel gesloten. De gevangenis is verhuisd naar Uden en opent in

2015 opnieuw zijn deuren. Lukt het jullie om te ontsnappen uit
Alcatraz?
Zijn jullie goed in hoofdrekenen, samenwerken, logica zien, dan is
deze kamer zeer geschikt voor jullie.

Kamer: BABYKAMER
Hebben jullie altijd al gedacht dat baby’s schattig en lief zijn? Of
verwacht één van je vrienden een eerste kind? Dan is deze kamer
echt iets voor jullie. Durven jullie het aan om een uur lang
opgesloten te zijn in de babykamer?
De babykamer is niet eng, maar heeft een hele leuke
spanningsfactor waardoor hij zeer geschikt is voor vrouwen.

Kamer: DA VINCI CODE
Tijdens deze zoektocht ga je opzoek naar de heilige graal. Door de
moord op Jacques, komen Robert en Sophie op het spoor van hun
ontdekking. Namelijk dat achter het symbool ‘de heilige graal’ een
groot geheim schuil gaat. Jacques liet een raadselachtige boodschap
achter. Kunnen jullie deze ontcijferen en het geheim achter de
Heilige graal vinden? Of blijft dit een eeuwenoud geheim?
Da Vinci Code is een zeer moeilijke kamer. Je hebt je tijd hard zat
nodig, anders gaat het je niet lukken. Samenwerken is de key om
eruit te komen.

Kamer: DE BANK
Het is jullie gelukt!! Jullie hebben de code gekraakt van de zwaarst
beveiligde kluis in de bank. Goud, sieraden, diamanten en
schilderijen; Alles ligt voor het oprapen. Lukt het jullie om met de
buit naar buiten te komen voordat de bewakers terug zijn???

De bank is zeer geschikt voor families. Logische puzzels, raadsels,
sommen. Alles komt hier te pas. Jong / oud, het maakt niet uit. Als
jullie kunnen samenwerken dan komen jullie hieruit.

Waar zijn de tarieven van Escape Room Uden?
Escape Room Uden hanteert 2 verschillende tarieven, namelijk
doordeweeks (van maandag tot en met donderdag) en weekend
(vrijdag tot en met zondag).
Maandag tot en met donderdag
8 Personen = € 14,- per persoon = € 112,- per kamer.
7 Personen = € 15,- per persoon = € 105,- per kamer.
6 Personen = € 16,- per persoon = € 96,- per kamer.
5 Personen = € 18,- per persoon = € 90,- per kamer.
4 Personen = € 20,- per persoon = € 80,- per kamer.
3 Personen = € 22,- per persoon = € 66,- per kamer.
Vrijdag tot en met zondag
8 Personen = € 16,- per persoon = € 128,- per kamer.
7 Personen = € 17,- per persoon = € 119,- per kamer.
6 Personen = € 18,- per persoon = € 108,- per kamer.
5 Personen = € 20,- per persoon = € 100,- per kamer.
4 Personen = € 22,- per persoon = € 88,- per kamer.
3 Personen = € 24,- per persoon = € 72,- per kamer.
Kom je met meer dan 8 personen? Dan bereken je de prijs als volgt.
Stel, u komt met 17 personen, dan heeft u 3 kamers nodig, namelijk
2 van 6 personen en 1 van 5 personen. Als u dan in het weekend
komt, dan doet u 2x € 108,- en 1x € 100,-. De totale kosten worden
dan: € 316,-.

Wat zijn jullie openingstijden?
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 00.00 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag van 09.00 tot 01.00 uur
Wij zijn ook open op feestdagen.
Wil je liever op een andere tijdstip komen? geen probleem. Neem
dan even per mail contact op en wij openen de deuren voor jullie.

Waar vind ik Escape Room Uden?
Het adres van Escape Room Uden is Wilhelminastraat 14 te Uden.
We zitten in het centrum van Uden.

Waar kan ik parkeren bij Escape Room Uden?
Er zijn verschillende mogelijkheden om te parkeren bij de Escape
Room Uden. Komt u tijdens winkeltijden, dan kunt u niet voor het
pand parkeren. Dit is namelijk alleen voor vergunningshouders
tijdens winkeltijden. Komt u buiten deze tijden, dan kunt u hier wel
parkeren.
Tijdens winkeltijden kunt u de auto op betaald parkeren zetten. De
kosten hiervan geldt € 1,00 per uur.
Wanneer geldt betaald parkeren en vergunninghouders?
Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag
tot 21.00 uur.
Koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.
Komt u buiten deze tijden, dan kunt u op vergunninghouders
parkeerplekken staan.

Routebeschrijving vanuit Eindhoven:
 Wanneer u op de A50 bent, neemt u afslag 13-Volkel naar
N264 richting Volkel/Uden-Centrum/Gennep.
 Weg vervolgen naar Lippstadtsingel/N264.
 Neem op de rotonde de 3e afslag naar Wilhelminastraat
 Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op
Wilhelminastraat.
 Na 500 meter zitten we aan de linkerkant.

Routebeschrijving vanuit Nijmegen:
 Wanneer u op de A50 bent, neemt u afslag 13-Volkel naar
N264 richting Volkel/Uden-Centrum/Gennep.
 Weg vervolgen naar Lippstadtsingel/N264.
 Neem op de rotonde de 3e afslag naar Wilhelminastraat
 Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op
Wilhelminastraat.
 Na 500 meter zitten we aan de linkerkant.

Wat zijn jullie annuleringsvoorwaarden?
Wanneer jullie een kamer hebben geboekt kun je deze tot 48 uur
annuleren. Dit kunt u per mail doen of telefonisch.
Het aantal personen kunt u nog wijzigen tot op moment van
binnenkomst. Bijvoorbeeld u heeft gereserveerd voor 7 personen,
maar wilt liever met 8 komen. Dan hoeft u dit niet door te geven,
alleen bij binnenkomst.
Heeft u een arrangement met eten geboekt? Dan kunt u tot een
week van tevoren de aantal personen wijzigen. Daarna is dit niet
meer mogelijk.

Ik wil graag op de hoogte blijven van jullie Escape
Room, hoe kan ik dit het beste doen?
Je kunt ons volgen op facebook. Ga naar facebook.com/escapeuden
en klik op vind ik leuk. Wekelijks zie je dan welke mensen u voor
zijn gegaan en andere nieuwtjes zoals dat Escape Room Uden bij
RTL4 komt en dat we verschillende keren hebben gestaan in het
Udens Weekblad, Weekkrant in Erp, FijnMagazine en meer.

