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Hier kun je op rekenen:
 n Focus op continue ervaringsontwikkeling

 n Je veiligste keuze voor hardware, met support en verzekering, plus de 

mogelijkheid om halverwege het contract over te stappen op nieuwe 

hardware

 n We blijven werken aan een zo eenvoudig mogelijke bediening en snelle 

speler on-boarding om je ROI te maximaliseren

 n Optioneel - volledige IT- en bedrijfsondersteuning

 n Optioneel - op maat gemaakte VR arena’s met ingewikkelde vormen of 

pilaren/muren die de speelruimte onderbreken

Start de meest toegankelijke reis naar 
Location Based VR Entertainment!

Wij geven om het aanbieden van geweldige ervaringen en 
geloven in eerlijke prijzen voor alle betrokkenen. De manier 

waarop we ons model hebben opgezet zorgt ervoor dat zowel spel- 
als platformontwikkelaars een eerlijke prijs krijgen voor de software 
die ze maken. Toch hebben we de prijzen toegankelijk genoeg 
gehouden om ervoor te zorgen dat het gemakkelijk is om een 
gezonde ROI te krijgen. En dit terwijl je een eerlijke prijs behoudt 

voor je gasten.

Overzicht



Toekomstbestendige 
operationele hardware lease

(Toekomstige) speelruimte 
analyse

Software installatie

Hardware plus aansluiten

Hardware & software 
ondersteuning

IT-ondersteuning op afstand

Custom VR consultancy
Van idee tot implementatie

Met ons START abonnement heb je alles wat je nodig hebt om te 

beginnen met spelen! Wil je meer ondersteuning of misschien 

een volledig functioneel bedrijfsmodel, een op maat gemaakte 

speelruimte of zelfs een marketingstrategie op maat? Wij staan 

voor je klaar met onze COMPLEET en PREMIUM pakketten.

PREMIUMSMART COMPLETE
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Pakketten



Hier vind je voorbeeldprijzen gebaseerd op het gebruik 

van 4 VR-headsets met één VR experience. Het compleet 

pakket voegt IT-ondersteuning toe.

Wil je een op maat gemaakte VR oplossing voor je bedrijf? 

Vraag naar ons premium pakket!

Prijzen

 n VR management software voor eenvoudige bediening

 n Basis tips en trucs om je op weg te helpen + LBVR quick-scan

 n Hulp bij implementatie

 n Volledig gedekte hardware lease met vervanging service

 n Toekomstbestendige hardware deal: upgrade apparatuur halverwege het contract

 n Betaal alleen extra voor de spellen die je hebt gespeeld

Compleet 
Pakket
+€275
per maand per arena

ALLE START PAKKET FEATURES, PLUS:
 n Toegang tot toonaangevende VR-deskundigen

 n IT-ondersteuning op afstand

 n 1 op 1 schermdelingssessies

3 arenas1 arena 2 arenas

Smart Pakket
(Op basis van 1 game en 4 headsets per arena)

€2.199
per maand

 inclusief hardware

€733
per maand

 inclusief hardware

€1.466
per maand

 inclusief hardware

€6.052 Opstartkosten€3.026 Opstartkosten €4.539 Opstartkosten 

€882 Per extra spel per maand
inclusief 1500 minuten

€294 Per extra spel per maand
inclusief 1500 minuten

€588 Per extra spel per maand
inclusief 1500 minuten



Min. speelruimte

4.5m x 4.5m

Custom speelvelden
op aanvraag

Spelers

2 - 4
Upgrades 

in ontwikkeling



Een gezinsvriendelijk teambuildingsspel.
Betreed de virtuele keuken waar jij en je 
collega-koks de uitdaging aangaan van 
honderden hongerige klanten.

Deligeren, samenwerken, en zoveel mogelijk hamburgers 

omdraaien als je fysiek kan. Naarmate jij en je chefs 

vorderen worden de recepten ingewikkelder, en is intensief 

teamwerk nodig om de klanten tevreden te houden!

Aanbevolen 
VR experience

KNUCKLEHEAD
S T U D I O S



Min. speelruimte

5m x 5m

Custom speelvelden
op aanvraag

Spelers

2 - 10
Aanbevolen 12m2 

per 1 speler



Ervaar next level lasergamen met deze 
meeslepende VR ervaring! Speel tegen 
elkaar of in teams!

Spelers hebben volledige bewegingsvrijheid alsof je een 

real-life spel speelt... alleen in een andere realiteit!

Steun je favoriete team terwijl je livestreams bekijkt van het 

virtuele slagveld!

Aanbevolen 
VR experience

Custom 
branding 
optional

KNUCKLEHEAD
S T U D I O S



info@vrnederland.nl

+31302271772

beGIn Je VR ReIS!

mailto:info%40vrnederland.nl%20?subject=
http://tel+31302271772 

