
beleef ‘n killer avond!
Raadsels, roddels en mysterie zijn de ingrediënten voor een  

hilarisch en avontuurlijk moordspel van CrimeTime.

AL RUIM 15 JAAR (FORENSISCH) EXPERT IN MOORDSPELEN



De moordspelen van CrimeTime staan voor een avontuurlijk en hilarisch evenement 

met raadsels, roddels en mysterie.

Uniek aan onze moordspelen:

WAAROM EEN  

MOORDSPEL?

Tijdens een moordspel 

leren spelers op een  

ontspannen en leuke  

manier effectief te com-

municeren, nauw samen 

te werken en vertrouwen 

te creëren. 

Kortom: Een ideaal spel 

voor teambuilding,  

bedrijfsuitje, groepsuitje 

of themafeest.

Op maat gemaakt

Vanaf 6 spelers tot grote groepen

Zelfstandig te spelen met  

begeleiding via videoanimaties  

en web app

Levering mogelijk binnen 24 uur

6+



BENODIGDHEDEN

Minimaal 6 spelers en  

werkende mobiel/tablet of 

laptop met Wifi-verbinding.

Murder Dinner!

HOE HET WERKT

Op www.crimetime.nl kiest elke speler zijn eigen personage. Je ontvangt een  

persoonlijk moorddossier met informatie over: je personage, het slachtoffer,  

vragen en verklaringen voor verhoor en plattegrond van plaatst delict met sporen.  

De web app gebruik je om antwoorden in te voeren, scores bij te houden en clues  

op te vragen.

Met eigen app

Geweldig verzorgd!

Helemaal in m’n rol!

Vanaf 6 tot 16 spelers 

betaal je minder  

dan €10,- per speler

Moordspelen zijn op  

iedere locatie te spelen

Een moordspel duurt  

gemiddeld 1,5 tot 3 uur 

WIL JE NOG MEER WETEN?

• Vanaf 16 spelers betaal je per groep

• Je kan per personage feestkleding bestellen

• Moordspelen zijn met spelleider te bestellen

• Moordspelen kunnen wij in geprinte versie leveren

• Geschikt als moorddiner met passend 

 driegangenmenu: zie www.crimetime.nl/moorddiner



SAMENWERKEN

Ben je geïnteresseerd in onze moordspelen? Dan nodig ik je graag uit voor een  

kennismaking. Wil je eerst meer zien? Download een gratis inkijkexemplaar:  

www.crimetime.nl/moordspelen

CRIMETIME

www.crimetime.nl

mark@crimetime.nl

Telefoon: 085 - 066 77 11 

Onze moordspelen zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Engels en Duits

Brasserie de Vuurtoren: “Mijn gasten vandaag waren 

allemaal enthousiast. Als ik weer een aanvraag krijg dan 

ga ik zeker Crimetime weer benaderen.”

Casper Mol: “Het was een erg leuk spel, iedereen was 

verkleed en goed aan het acteren. Erg leuk om eens op 

deze manier met je vrienden te communiceren.  

Goede rollen ook en leuke rondes, echt een aanrader!” 

Olaf Oude Bos: “We waren met 5 volwassenen en 3 

tieners. Iedereen vond het leuk! De helft had de kleding 

aangeschaft. De anderen waren zelf op zoek gegaan 

naar bijpassende kleding. Spel zit goed in elkaar om er 

een gezellige en strijdlustige avond van te maken.”
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TOT ZIENS!

Mark Siecker


