EPIC VR ADVENTURES

EVENEMENTEN & GROEPEN

Dit heb je nog nooit meegemaakt! Zet je bril op en verdwijn met jouw team in een andere
wereld. Je ziet elkaar, je kan met elkaar praten en beleeft de VR ervaring samen.
Vecht tegen hordes losgeslagen zombies, versla ruimterobots of vind je weg in een
fantasiewereld.

Daar zal nog weken over gesproken worden!

SPECIAAL VOOR GROTE GROEPEN
2-8
spelers
60 min VR ervaring

9-16
spelers

17-24
spelers

25-32
spelers

33+
spelers

Vanaf € 36 per persoon

30 minuten speeltijd

Totale duur van je bezoek
Per sessie 8 spelers. Onze VR
ervaringen lopen deels parallel.
Elke 30 minuten start een nieuwe
groep.

1 uur

1,5 uur

2 uur

2,5 uur

3+ uur

Er kunnen maximaal 8 spelers tegelijk spelen. Mensen die niet spelen kunnen gezellig een drankje
drinken in onze VR bar of meekijken vanaf onze tribune naar de mensen die spelen (dit is erg vermakelijk).
Zakelijke events zijn besloten. Er sluiten dus geen andere personen aan tijdens de VR sessies.

ONZE VR ERVARINGEN
Kies uit één of meerdere VR ervaringen zodat deze
goed aansluiten bij jouw evenement. Zie onze website voor alle VR ervaringen.

FAR CRY VR
DIVE INTO INSANITY

UNDEAD ARENA

ENGINEERIUM

OUTBREAK ORIGIN

VECHT VOOR
EEUWIGE ROEM

DE WERELD OP Z’N KOP

OVERAL ZOMBIES

IMMERSE YOURSELF

IN THE MADNESS
Tijdens jullie vakantie worden jullie gevangen
genomen door Vaas en zijn handlangers. Kom oog

in oog te staan met Vaas terwijl jij en je groep
steeds dieper de jungle in duiken. Je staat op het
punt de definitie van waanzin te ontdekken.

GENRE: ACTIE & AVONTUUR
SPEELTIJD: 30 MINUTEN
AANTAL SPELERS: 2-8

TUNE IN, DON'T DIE

UNDEAD ARENA
In een post-apocalyptische wereld strijden een aantal
helden op zoek naar eeuwige roem en een flinke pot

geld strijden in een dodelijk spelshow. Je neemt het op
tegen de undead in steeds veranderende arena’s vol
verraderlijke vallen. Heb jij het in je om een legende te
worden?

GENRE: ZOMBIE SURVIVAL
SPEELTIJD: 15 MINUTEN
AANTAL SPELERS: 2-8

Deze VR ervaring kun je combineren met
ENGINEERIUM of je kunt deze 2x spelen

OVERAL ZOMBIES IN DE STAD

OUTBREAK ORIGIN
Een dodelijk virus veroorzaakt een uitbraak van
zombies. Steden worden verwoest. Je stapt in een

zombie shooter met een verhaallijn, ultra- realistische
zombies en een episch gevecht met de eindbaas.

GENRE: ACTIE & AVONTUUR
SPEELTIJD: 30 MINUTEN
AANTAL SPELERS: 2-8

DE WERELD OP Z’N KOP

ENGINEERIUM
Ontsnap naar een oude buitenaardse wereld waar de
zwaartekracht niet werkt zoals je verwacht.

Samenwerken is essentieel tijdens deze magische reis.
Vinden jullie de weg naar buiten?

GENRE: SPEURTOCHT
SPEELTIJD: 15 MINUTEN
AANTAL SPELERS: 2-8

Deze VR ervaring wordt standaard gecombineerd met
Undead Arena (2x 15 minuten)

COMBINATIES
Combineer jou bezoek aan Zero Latency VR met het de
Stadshavenbrouwerij voor een avondvullend programma.

STADSHAVEN BROUWERIJ
750 meter afstand

Spetterende attractie
Razendsnel naar hartje Rotterdam
Watertaxi steiger Keilehaven
op 500 meter afstand

www.watertaxirotterdam.nl

BORREL

Vraag online een
offerte aan

VR BAR
Er kunnen maximaal 8 spelers tegelijkertijd spelen. Mensen die niet spelen kunnen gezellig
een drankje drinken in onze VR bar en meekijken naar de mensen die spelen. Boven de zaal
hangen schermen waar je op kunt zien wat spelers dat moment meemaken.
VR BORREL ARRANGEMENT
Drankjes zijn inbegrepen in het VR arrangement met een laatste ronde nadat de laatste
groep de VR ervaring heeft afgerond.

LUNCH / DINER CATERING
Broodjes lunch

€ 14,00 p.p.

Assortiment met luxe belegde
broodjes, bagels en verse jus
d’orange.

Buffet diner / Pizza party € 12,50 – 30,(vanaf 33 personen)

VR MEETINGS
BUITENAARDS GOED VERGADEREN
Wat een paar zombies schieten al niet kunnen doen voor het
besluitproces! Combineer jouw vergadering, training of lezing
met een gezamenlijke VR ervaring. Effectief en gezellig. Onze
workshopruimte is ruim en volledig ingericht. Plug & Play.

Representatieve workshopruimte (filmset van De Marathon)
Onbeperkt koffie, thee & water
VR ervaring (60 minuten)
Uit te breiden met een Lunch of borrel

*Mogelijk van maandag-vrijdag van 9:00 - 17:00 uur (De VR ervaring kan voor, tijdens en na de meeting
plaats vinden)
*Prijzen zijn exclusief BTW op basis van een dagdeel (4 uur).

Vraag online een
offerte aan

VANAF

€55,per persoon

TIPS VOOR DE DEELNEMERS
VR gamen bij Zero Latency VR is een actieve en intensieve bezigheid, dus
zorg ervoor dat jouw groep comfortabele / sport kleding en geschikte
schoenen draagt (geen hoge hakken dus).
Zorg dat de deelnemers min. 15 minuten voor hun sessies aanwezig zijn. Je
hebt deze tijd nodig voor de check-in.
Je moet fysiek in staat zijn om een uur zonder hulp rond te lopen en beide
handen de hele tijd te gebruiken.
Brillen met grotere monturen passen mogelijk niet in de VR headset. Voor
optimaal comfort raden daarom aan contactlenzen te dragen.
Gebruik van alcohol of drugs voor of tijdens je sessie is niet toegestaan.
Spelers die onder invloed zijn worden geweigerd.

Kijk voor de volledige lijst aan veelgestelde vragen online. Neem bij twijfel of
vragen contact op met Zero Latency.

VOORPRET
Wil je jouw deelnemers alvast enthousiast krijgen voor jullie aanstaande bedrijfsuitje?
Deel een van onze video’s en volg onze kanalen!
Wat kun je verwachten bij Zero Latency VR?

@Zerolatencyvrnl
@Zerolatencyvrnl

@Zerolatencyvrnl

Far Cry VR

Undead Arena

Outbreak Origins

Engineerium

BETALEN
▪
▪
▪
▪

Voor evenement boekingen ontvangt u een factuur.
De factuur dient voorafgaand aan het evenement te worden betaald.
Het is ook mogelijk om op locatie af te rekenen.
Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht als er afgeweken wordt van de standaard betaalmethoden,
bijvoorbeeld bij een 3e partij die de factuur afhandelt.

ANNULEREN
▪
▪
▪
▪
▪

Boekingen voor groepen t/m 16 personen kunnen tot 7 dagen voor de boekingsdatum worden geannuleerd.
Voor boekingen met meer dan 16 tickets geld een annuleringstermijn van 14 dagen.
Bij een annulering buiten de annuleringstermijn wordt 50% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
Reeds gemaakte kosten (zoals catering) worden wel in rekening gebracht.
Bij annulering 1 dag voor de boekingsdatum of op de dag zelf, of wanneer u niet komt opdagen, dient het volledig
bedrag betaald te worden.

Wijzigingen
▪
▪

Het is altijd mogelijk om het aantal deelnemers kosteloos aan te passen binnen het aantal gereserveerde sessies
(veelvoud van 8 spelers).
Bij minder deelnemers is het ook mogelijk om personen 2x te laten spelen.

info@zerolatencyvr.nl

www.zerolatencyvr.nl
010 212 6870
Vierhavensstraat 66
3029 BG Rotterdam

Hoe kom je bij ons?
Op 100m afstand van metrohalte Marconiplein
5 minuten vanaf A20 (afslag 12 Rdam-Delfshaven)
10 parkeerplekken op eigen terrein
-Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacy statements online.
-Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

BOEK NU JOUW
EVENEMENT
Vraag online een
offerte aan

