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Bij BusinessPoint in Dongen kun je, tijdens of na de vergadering,verschillende
teambuildingsactiviteiten ondernemen. Fiets- en wandeltochten, bierproeverij op locatie
van een lokale brouwer of op locatie BusinessPoint. Ook escaperoom behoort tot de
mogelijkheden, in de nabijheid van BusinessPoint of op onze locatie. Wil je een Virtual
Reality ervaring, eventueel gecombineerd met escaperoom? Ook dat kan! 
 
Op onze locatie zijn fietsen, steps, tandems of solexen te huur. Wij werken samen met
Adams fietsenverhuur. Het aanbod en tarieven is vermeld op
www.adamsfietsverhuur.nl. De fietsen, steps of andere fietsen worden op locatie van
BusinessPoint gebracht en na gebruik ook weer opgehaald.

Ook zijn er verschillende wandel- en fietsroutes beschikbaar die jou en jouw groep door
de Dongense natuur leiden. Heeft het jullie voorkeur om dit onder begeleiding van een
gids te doen? Dat doen we in samenwerking met het regionaal Bureau voor Toerisme,
www.rbtdelangstraat.nl. 
 
In samenwerking met onze vrienden van Opener kunnen we verrassen met hun
bierbeleving. Bier verbindt mensen als geen ander, en je zal merken dat het de
teamgeest en onderlinge relaties bevordert. Een bierquiz zet wat meer in op de
competitie, en onze workshops, bierquiz en escaperoom en – kisten op de
samenwerking. 

De borrel aan het einde van de dag kan gecombineerd worden met een BBQ, ofwel
een “OFYR belevings-BBQ”. Wil je nog magischer? Nodig onze tafelillusionist uit en je
geniet van een “Close-up Magic BBQ”. Kortom, veel te bieden!

TEAMACTIVITEITEN
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KOKEN AAN DE DONGE

Koken onder begeleiding van een
professionele chef?
 
Ons Petit Café is uitgerust met een
kookstudio om groepen te ontvangen.
Geen enkele groep is hetzelfde. Om die
reden vragen we om contact op te nemen
voor informatie over tarieven en
voorwaarden.

Mocht de studio bezet zijn dan bieden we
nog een externe kookstudio op ca 5
minuten reisafstand vanaf BusinessPoint. 
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BBQ | OFYR | GREEN EGG

Een bijeenkomst bij
BusinessPoint biedt
ook de mogelijkheid
om gezamenlijk te
eten. Wij bieden
onze gasten een
sfeervolle BBQ. De
chef bereid heerlijke
gerechten op de Ofyr
of Green Egg. 

Het open
haardvuur zorgt

voor een
optimale

beleving en
gezelligheid.

Een topafsluiter
van de dag. 
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Samen met je peloton fiets je door de ecologische verbindingszone, op zoek naar het
gouden gerstenat. Bij Opener zullen zij jullie een beleving schenken, die zowel je dorst
naar bier als kennis lest. Er zijn drie opties ter plaatse ter ravitaillering; deze zijn te
boeken vanaf 8 personen:

à bloc: 
Een volwaardige proeverij van 5 proefglaasjes speciaalbier, inclusief kijkje in de
brouwerij en uitleg over het bedrijf, de smaken, ingrediënten en het brouwproces.
Doorlooptijd: 1,5 uur. 

Surplace: 
Een mini-proeverij van 3 proefglaasjes speciaalbier, inclusief kijkje in de brouwer en
uitleg over het bedrijf, de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Doorlooptijd: 1 uur. 

Soigneur: 
Een korte stop, waarbij 1 speciaalbier of andere drank (ook frisdranken, koffie/thee)
naar keuze kan worden genuttigd, terwijl je zelfstandig een kijkje neemt in de brouwerij.
Doorlooptijd: ½ uur. 
  
En dan is er natuurlijk nog kans op een Bonificatie:
Een bierpakketje naar keuze, vooral voor de mensen die nog een tijdje moeten
doorkachelen, is een pakketje voor thuis wel zo fijn. 

DORSTIG DOOR DONGEN
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We bieden 3 escaperooms voor jouw event op locaties in het buitengebied van Dongen,
het centrum of op locatie van BusinessPoint: 
 
In het Opener Laboratorium (4,3 km vanaf BusinessPoint) kun je op zoek naar het
geheime recept van Opener in een verloren Laboratorium. De escaperoom duurt inclusief
uitleg zo’n 1u15.
 
In de ‘Bokken van Dongen’ (1,5 km vanaf BusinessPoint) ga je in een team van 4 tot 12
personen de geheimen ontrafelen van de oude leerlooiers van Dongen zo’n 100 jaar
geleden. 
 
Groeps-Escape bij BusinessPoint brengt de ideale onderbreking en aanvulling van het
dagprogramma bij BusinessPoint. De mobiele escape room kan door maximaal 8 spelers
tegelijk per kist gespeeld worden. Weten jullie binnen 45 minuten het raadsel te
ontcijferen?

(VR) ESCAPEROOM & GAMES
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In samenwerking met www.vrboxx.nl biedt BusinessPoint VR Experiences aan als een
unieke beleving en teamactiviteit naast het vergaderen. Met VR Experiences heb jij
samen met jouw gasten op een laagdrempelige wijze een onvergetelijke en unieke
ervaring kunnen beleven. De experiences bestaan uit Escape Rooms, Minigames & de
Fear Experience. Voor eenieder wat leuks! 
 
Hoe het werkt? In ieder geval eenvoudig! Na de opbouw lopen de personen de
speelvelden binnen, zetten de brillen op en doorlopen dan met puzzels en
samenwerkingen diverse kamers óf begeven zich in kortere spellen waar ze samen de
hoogste score dienen neer te zetten. Perfect om ieder evenement uniek te maken en iets
onvergetelijks te bieden:
 
Escape Rooms
Een breed scala aan Escape Rooms is mogelijk en kan ter plekke worden gekozen.
Vechten met een draak, een ruimteschip beschermen tegen astroïden, reizen door
diverse tijden, ontsnappen uit een eng huis óf je bevinden op het diepst van de oceaan.
Alles kan! Alle Escape Rooms staan hier beschreven: https://vrboxx.nl/virtual-reality-
escaperooms/. Deze kamers kunnen in teamverband worden gespeeld met maximaal 5
personen tegelijk.
 
Arcade Games
Ga als team de strijd aan met zombies (shooter), bescherm jouw boom tegen een leger
aan Goblins (pijl & boog) óf beweeg mee op ritme en versla een virus. De Arcade Games
zijn kortere spellen die je in teamverband speelt (max. 4 personen) en duren ca. 8
minuten per ronde. https://vrboxx.nl/fear-experience-hero-zone/

(VR) ESCAPEROOM & GAMES
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Telefoon en WhatsApp:        0162-76 90 81
Email:                                     Info@BusinessPointDongen.nl
Website:                                 www.BusinessPointDongen.nl

Kamer van Koophandel:      80284892
BTW nummer:                       NL 8616.16.935.B01

Parkeren
Bezoekt u BusinessPoint dan parkeert u op onze eigen
parkeerplaatsen aan de voor- en zijkant van het pand. Ook kunt u
parkeren aan de openbare weg (Lage Ham). Wij adviseren u aan de
straatzijde van de Donge (overkant BusinessPoint) te parkeren.
Parkeren is gratis. 

CONTACT
BusinessPoint
Lage Ham 190, 5102 AE Dongen
(Bedrijvenpark Entrop)

Belangstelling? 
Bel 0162-769081 of mail voor tarieven en beschikbaarheid naar:
info@businesspointdongen.nl
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Bruisend 
Inspirerend 
Verrassend


