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“We hebben erg genoten.
Onze redactie heeft het nog
steeds over hoe leuk het was!”
- National Geographic

MEER REFERENTIES
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Over ons en onze Referenties
Duurzaam bedrijfsuitje biedt MKB, Corporates en Overheden diverse duurzame
en maatschappelijke groepsuitjes, teambuilding, tours en workshops aan. Wij
ontwikkelen en voeren deze groene en creatieve teamuitjes zelf uit, welke
garant staan voor duurzaamheid, verbetering teamspirit en ondersteuning van
goede doelen. U kan ook daadwerkelijk meehelpen aan een maatschappelijk
project en duurzaam uitje zal hierin begeleiden en faciliteren. Door onze
jarenlange focus en ervaring op duurzaam ondernemen en social return,
hebben wij in 2015 het gouden keurmerk duurzaam ondernemen mogen
ontvangen, ook zijn wij MVO Nederland partner. U kunt vertrouwen op een
professioneel en eerlijk evenementenbureau dat graag met u meedenkt!

Waarom Duurzaam Bedrijfsuitje; Onze 10 Beloften
1. Betrouwbaar en Veilig: al vele bedrijven en groepen zijn u voorgegaan, Bij onze activiteiten
staat veiligheid centraal: ons personeel wordt jaarlijks intern opgeleid en is in het bezit van een
BHV/EHBO diploma.
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2. Ervaring: wij zijn sinds 2010 in de Nederlandse en internationale evenementen markt actief.
Wij hebben onze activiteiten uitgebreid naar vele andere (inter)nationale steden en de focus
verlegd naar duurzaamheid en maatschappelijke uitjes.
3. Transparant: wij bieden onze producten en faciliteiten aan tegen transparante prijzen. Tevens
werken wij samen met greenkey gecertificeerde restaurants en hotels, en bieden wij zo veel
mogelijk fairtrade en eerlijke producten aan. U krijgt een offerte op maat en u kunt kiezen voor
één aanspreekpunt en één crediteur.
4. Breed Aanbod: wij hebben een uniek en onderscheidend aanbod, voor elk budget, seizoen en
doelgroep. Of het nu met 5 of 1000 gasten bent, wij organiseren een passend evenement.
5. Slecht Weer Garantie: boekt u een buitenactiviteit en zijn de voorspellingen slecht? In overleg
bieden wij u een vervangende binnen activiteit, zodat uw event niet letterlijk in het water valt.
6. Duurzaam en Sociaal: naast een breed maatschappelijk aanbod, zijn wij als enig
evenementen bureau voorzien van een duurzaam keurmerk. Wij zijn tevens een erkend leerbedrijf
en MVO Nederland partner. Wij steunen diverse goede doelen en na uw uitje ontvangt u ons
certificaat.
7. Full Service: wij hebben veel producten in eigen huis en organiseren en voeren uw event van
A tot Z uit. Ons kantoor, personeel, gidsen, trainers en instructeurs staan 24/7 voor u klaar en we
werken samen met betrouwbare en uitstekende partners.
8. Maatwerk: wij streven naar een optimale invulling van uw event en geven een passend advies
bij uw budget en wensen. Ook bieden wij adviezen aangaande locaties, transport, vergader- en/of
cateringwensen. Tevens denken wij mee in het kader van de WKR, verzekeringen, annuleringen
en alles wat bij een evenement komt kijken.
9. Vernieuwend: we blijven ons aanbod aan maatschappelijke uitjes, teambuilding, bedrijfsuitjes,
teamuitjes, stedentrips en personeelsfeesten continu vernieuwen.
10. International: And of course we will help you in English. We know how to provide the best
experience and our guides are the best in the event business. Check also our label Meetings
Incentives.

CERTIFICAAT
& GOED DOEL
VOOR UW MVO-BELEID OF DE ISO 14001/ 26000 NORMERING
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Certificaat en Goed Doel

Bij elke boeking krijgt u van ons een bijzonder certificaat welke kan bijdragen
aan het MVO-beleid of de ISO 14001/ 26000 normering. Tevens stellen wij bij
afname van een ‘Help een Ander’ activiteit €2,50 per persoon beschikbaar voor
een nader te bepalen goed doel. Wat wordt jullie goede doel, de natuur, mens of
dieren of steunt u liever een project? Onze doelen zijn WNF, KWF, Alpe d’HuZes,
Natuurmonumenten en 3FM serious request. Klik hier voor meer informatie.

Anderhalve Meter Uitjes

Bent u op zoek naar een team of bedrijfsuitje dat veilig (coronaproof) en gezellig is?
Wij hebben een breed aanbod aan ‘‘anderhalve meter’’ uitjes die geheel uitgevoerd
kunnen worden met voldoende afstand. Alle uitjes zijn zorgvuldig voor jou
geselecteerd, Klik op deze link; je vindt op de website diverse autopuzzeltochten,
fiets tours, stadswandel fun tochten en andere corornaproof uitjes. In deze folder
worden de ‘‘anderhalve meter’’ uitjes aangegeven met het icoon hiernaast.

Certificaat

Hartelijk dank voor uw deelname van een duurzaam uitje

Mede door uw inzet heeft u bijgedragen aan een
sociale en duurzame maatschappij
Hopelijk draagt dit certiicaat bij aan uw PSO- en/of MVO-beleid
en/of ISO normering 14001 / 26000
Namens
Duurzaam-Uitje (handelsnaam van QMandS)
Niels Lodewijks
Managing Director

HELP
EEN ANDER

IN GEHEEL NEDERLAND TE VERZORGEN

“Bedankt voor jullie certificaat
en fotoreportage. Iedereen
heeft het deze dag erg leuk
gehad.”
- Erasmus MC

MEER REFERENTIES

“Iedereen heeft het enorm
naar zijn zin gehad, ik houd
jullie zeker in gedachten voor
toekomstige uitjes.”
- MARS Nederland

MEER REFERENTIES
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Help de Natuur

Helpen bij een
Zorginstelling

Klussen bij de
Zorgboer

Plastic Afval
Vissen

Opruimactie
Zwerfafval

Hulp bij een
Goed Doel

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-1000 personen

10-500 personen

2-4 uur

2-4 uur

2-4 uur

1-3 uur

1-3 uur

2-4 uur

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

U kunt in een verantwoord
maatschappelijk bedrijfsuitje
de natuur of een organisatie
helpen. Help bijvoorbeeld aan
achterstallige (onderhoud)
werkzaamheden of ga aan de
slag met een specifiek groen
project.

Samen met uw collega’s
naar een zorginstelling gaan
is inspirerend en zinvol.
Elk personeelsuitje bij een
zorginstelling is uniek.
Afhankelijk van uw wensen
en grootte van de groep wordt
een optimaal programma
samengesteld.

Een zorgboerderij is een
Sociale Onderneming die
mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt een warm
hart toedraagt. Help een
zorgboerderij bijvoorbeeld met
achterstallig onderhoud of ga
met het personeel (cliënten)
aan de slag met een specifiek
groen project.

Plastic in het water is een
ramp voor mens en dier. Ga
met elkaar op een boot plastic
vissen. Gewapend met net
trachten deelnemers zo veel
mogelijk plastic te scheppen.
Eventueel te combineren
met teambuilding! Prijs is
exclusief boothuur.

Samen met uw collega’s
de natuur of stad in om
zwerfafval op te ruimen. Dit
doen wij op plaatsen waar de
standaard reinigingsdiensten,
Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer of gemeenten
nauwelijks komen.

Heeft u altijd al een goed doel
willen ondersteunen middels
vrijwilligershulp? Vertel ons
uw wens; wellicht kunnen wij
u helpen! Of kies één van
onze goede doelen op diverse
indoor en outdoor locaties.

Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
Groep groter dan aangegeven? Boek dan een combinatie
programma bij ons!

BELEEF
DE NATUUR

SLECHT WEER SCENARIO BESCHIKBAAR

“Het was een top survival
weekend in de Ardennen!
Uitstekend duurzaam hotel
met goed eten en leuke
activiteiten.”
- FOX

MEER REFERENTIES
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Ontdek het
Strand

Ontdek de
Bossen

Ontdek het
Water

Groen Vergaderen
en Team Fun

Survival
Adventure

Ontdek de
Bergen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

10-500 personen

dagdeel of hele dag

dagdeel of hele dag

dagdeel of hele dag

dagdeel of hele dag

een of meerdere dagen

een of meerdere dagen

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

op aanvraag

op aanvraag

Boek een strand arrangement
met zwerfafval opruimen en
leuke teambuilding activiteiten
zoals Robinson Crusoe,
Zandsculpturen, Beachvolleybal
en wateractiviteiten. Uiteraard
voorzien van (h)eerlijk eten en
drinken.

Boek een groen arrangement
in de natuur met klussen
of zwerfafval opruimen in
combinatie met teambuilding
zoals een Mountainbike tour
of Levend Stratego. Wij gaan
naar vrijwel alle nationale
parken en bosrijke gebieden.

Ga plastic vissen, ontdoe
het water van wilde planten
of ga mee op reis met een
boot. Boek een arrangement
met leuke wateractiviteiten,
teambuilding en (h)eerlijk
eten. Prijs exclusief boothuur.

Vergaderen op een
inspirerende locatie en
daarna een leuke social
fun teamactiviteit doen?
Boek een tour, workshop of
teambuilding bij ons. Keuze
uit ruim 25 indoor en outdoor
activiteiten! Overal te boeken,
prijs exclusief zaalhuur.

Altijd al willen survivallen in
de Ardennen of grotten? Of
wellicht verder van huis in de
Alpen of Pyreneeën? Boek bij
ons een Survival Challenge,
volledig verzorgd met hotel,
transfers, (team)activiteiten,
eten en drinken en eventuele
feestavond.

Bent u op zoek naar een gezellig
en duurzaam personeelsuitje
in de bergen waarbij u kunt
vergaderen, teambuilden
en teamtrainen? Ontdek de
Ardennen, Alpen of Pyreneeën
in de winter of zomer met ons en
boek een meerdaags full service
arrangement.

Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
Groep groter dan aangegeven? Boek dan een combinatie
programma bij ons!

TEAMBUILDING
IN GEHEEL NEDERLAND TE VERZORGEN

“We hebben een superleuke
dag gehad, alleen maar
positief commentaar over
de teambuilding! Ontzettend
bedankt.”
- Universiteit van Amsterdam

MEER REFERENTIES
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MVO iPad Challenge

Expeditie
Robinson Crusoe

Levend Stratego

MVO Zwerfafval
Teamchallenge

MVO Global
Challenge Quiz

10-1000 personen

10-1000 personen

10-500 personen

Winter Team Games

10-1000 personen

10-500 personen

10-500 personen

1,5-3 uur

2,5-3 uur

2,5-3 uur

1,5-3 uur

1,5-2,5 uur

1,5-2 uur

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €32,50 p.p.

Dit is de meest interactieve
teambuilding die u gedaan
moet hebben! In deze MVO
challenge krijgt elk team
een iPad mee, waarbij het
doel is om zoveel mogelijk
opdrachten, vragen, en
puzzels op te lossen. Deze
MVO challenge is werkelijk
overal uitvoerbaar!

Bent u op zoek naar
teambuilding, actie en
avontuur in de buitenlucht, in
het bos of op het strand? Dan
is Expeditie Robinson echt
iets voor u! Tijdens dit uitje is
samenwerking van essentieel
belang.

Verdien rangen met je team
in diverse teamopdrachten.
De balans wordt opgemaakt,
verstop je vlag en de strijd
kan beginnen! Boek Levend
Stratego in elk gewenst park
of bosgebied.

Laat onze iPad u navigeren
naar bijzondere plekjes,
beantwoord (MVO) vragen en
voer opdrachten uit. Tussen
de opdrachten door ruimen de
teams zwerfafval op. Het team
dat de meeste punten heeft
gescoord en zwerfafval heeft
opgeruimd, wint de prijs.

Met deze activiteit gaan we in
het teken van duurzaamheid
uw ideale quiz verzorgen. Ga
samen met uw collega’s de
strijd aan en laat zien wie het
slimst is. Naast gezelligheid
leren deelnemers veel over
het thema duurzaamheid. Prijs
exclusief zaalhuur.

Op vele Benelux ijsbanen kunt
u onze leuke team ijsspelen en
Curling boeken. Ook verzorgen
wij op indoor sneeuwbanen
onze Sneeuwspelen! Ga in
teams de strijd aan en scoor
punten. Volledige winter
arrangementen beschikbaar,
inclusief eten, drinken en feest.

Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
Groep groter dan aangegeven? Boek dan een combinatie
programma bij ons!

WORKSHOPS
TIENTALLEN WORKSHOPS INDOOR & OUTDOOR

“We vonden de workshop
fantastisch! Goed
georganiseerd en origineel.”
- Philips

MEER REFERENTIES
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Curling Clinic

Zandsculpturen

Yoga en Meditatie

Ken je Collega

Proeverijen,
Creatieve en
Sportieve Workshops

IJssculpturen

10-150 personen

10-250 personen

10-250 personen

10-250 personen

10-250 personen

10-250 personen

1-1,5 uur

1-2 uur

1-2 uur

1-2,5 uur

1-2,5 uur

1-2 uur

v.a. €32,50 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €30,00 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €27,50 p.p.

Een curling clinic is fun,
recreatief en teambuilding. Wij
leren u de basis technieken,
waarna u in teamvorm de
beste tactiek gaat bepalen.
Veeg, curl en speel slim. Welk
team gaat winnen? Te boeken
op vrijwel alle ijsbanen.

Laat u leiden door nostalgie
en creativiteit op een
recreatieplas of strand
naar keuze, en ga als
team aan de slag aan een
mega zandsculptuur. Welk
team heeft het mooiste
zandsculptuur gemaakt en
wint de prijs?

v.a. €20,00 p.p.

Ontspan tijdens een yoga of
meditatie sessie. Tijdens deze
workshops leert u verschillende
technieken om tot rust te
komen. Wellicht handig voor u
en uw collega’s om beter met
werk gerelateerde stress om te
kunnen gaan!

Combineer uitdagende
teambuilding opdrachten met
karaktertypologie. Ga in teams
de strijd aan en leer je collega
op een andere manier beter
kennen. Of boek deze workshop
in een verrassende (fun) training
waarin het enneagram model
centraal staat.

Probeer een creatieve workshop
zoals schilderen of mozaïken.
Leer dansen of leer een muziek
instrument te bespelen. Boek
een workshop schermen, boxen
of yoga en sluit de dag af met
een gezellige proeverij. Vraag
naar de vele mogelijkheden.

Laat je creativiteit de vrije
loop tijdens deze bijzondere
ijssculpturen workshop.
Creëer met je team een mooie
sculptuur en presenteer het
later aan de groep. Hilariteit
gegarandeerd! Te boeken
zowel indoor als outdoor.

Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
Groep groter dan aangegeven? Boek dan een combinatie
programma bij ons!

TOURS

IN GEHEEL NEDERLAND TE VERZORGEN

“Wij hebben een gezellige dag
gehad! We hebben een leuk
stuk van de stad gezien en
jullie hebben het slechte weer
goed opgepakt.”
- Gemeente Nuenen

MEER REFERENTIES
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MVO Fiets
Challenge Tour

Segway Tour

E-Scooter Tour

Inspiratie Tour

Mountainbike
Tour

Street Golf

10-500 personen

10-250 personen

10-150 personen

10-500 personen

10-250 personen

10-250 personen

2,5 uur

1-2 uur

1-2,5 uur

1-3 uur

1,5-2,5 uur

1-2 uur

v.a. €30,00 p.p.

v.a. €63,00 p.p.

v.a. €42,00 p.p.

v.a. €20,00 p.p.

v.a. €28,00 p.p.

v.a. €23,00 p.p.

Ga op pad in teams en fiets
naar diverse inspirerende
locaties. Onderweg dient
elk team diverse team
opdrachten op te lossen,
en goed op te letten! Prijs
inclusief fietsen of tandems
en leuke prijsuitreiking.

Altijd al op een Segway willen
rijden? Na een training gaat
u met onze begeleiding op
pad en ervaart u dit bijzonder
elektrisch voertuig. Wij komen
op elke gewenste locatie.
Genoemde prijs is inclusief
Segways in combinatie met
fietsen.

De nieuwe hype van
Nederland: Boek met onze
begeleiding een inspirerende
E-Scooter tour op elk
gewenste locatie. Wij komen
met de voertuigen naar uw
horeca, vergader locatie of
uw kantoor. Prijs inclusief
e-Scooters.

Ontdek samen met uw collega’s
de stad of natuur tijdens deze
inspiratie tour. Laat u begeleiden
door onze gidsen en verrijk uw
kennis over de verschillende
flora, fauna, cultuur, historie en/
of architectuur. Ook te boeken
in combinatie met een walking
dinner.

Test uw mountainbike
vaardigheden tijdens een
mountanbike tour op een van
de MTB routes. Wij regelen de
mountainbikes en begeleiding
(met BHV). Het wordt op verzoek
een actieve of recreatieve tour
van verschillend niveau. Overal
in Nederland te boeken.

Street Golf is een gezellige
teamactiviteit waarbij u ook
de stad of natuur ontdekt.
Wij zorgen voor de clubs,
veilige golfballen en een
verrassende route. Geniet
onderweg en boek eventueel
tijdens je tour een terras,
proeverij of museum bezoek.

Prijzen zijn exclusief BTW, vraag naar onze voorwaarden.
Groep groter dan aangegeven? Boek dan een combinatie
programma bij ons!

MAATWERK

VANAF 30 TOT 1000 PERSONEN

“We had a truly great day!
The instructor was very
enthousiastic and made sure
everyone was involved.”
- ASML
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26 MAATWERK

Maatwerk
Buiten de voorgaande 30 activiteiten verzorgen wij een breed aanbod
aan groepsuitjes, events, incentives, meetings, buitenlandse reizen
en teambuilding activiteiten. Wilt u voor een groep een keuze- of
wisselprogramma aanbieden? Of denkt u aan activiteiten die niet zijn
benoemd? Wellicht een meerdaagse (incentive) stedentrip? Vraag een
totaal programma bij ons aan.
Een greep uit ons assortiment is:
Escape XL programma met diverse escaperooms.
Workshops met eet- en drankproeverijen of met dieren
(bijvoorbeeld valkenier en schapen hoeden). Denk ook aan
Creatieve workshops (karikatuur tekenen, graffiti, etc.) en
Muziek worskhops (DJ, percussie, etc.) of Sportieve workshops
zoals schermen, beachvolleybal, yoga, golf, of boksen.
Tours met bijzondere voertuigen.
Diverse virtual reality en augmented reality teamspellen.
Stedentrips van 1-3 dagen of langer.
Personeelsuitje naar een cultuur- of sportevenement, zoals
formule 1, een voetbalwedstrijd of een muziek of theater
bijeenkomst.
Een MVO bijeenkomst (congress of conferentie) gecombineerd
met spreker en eventueel teamactiviteiten.
Complete strandevents, winterevents, en andere thema events.
Full service aanbod met accommodatie (hotel), eten, drinken,
tranfers, give aways, host en dergelijke.
Kijk voor alle mogelijkheden op www.duurzaam-uitje.nl of neem contact met
ons op.
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27 CONTACT GEGEVENS

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact met ons op:
+3185 130 1175
info@duurzaam-uitje.nl
https://duurzaam-uitje.nl
Hoofdkantoor:
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
Duurzaam Bedrijfsuitje is een full service organisatie, en een merk van
QmandS BV.
Wij zijn MVO Nederland Partner, erkend leerbedrijf en hebben het gouden
keurmerk Duurzaam Ondernemer behaald. Eventuele reisgelden in het kader
van de wet pakketreizen worden gewaarborgd via STO Garant.
Klik hier voor onze referenties.
Interesse? Neem hier contact met ons op!

Kies voor een duurzaam en maatschappelijk uitje. Deze zijn in heel
Nederland te boeken bij honderden bijzondere partner locaties
en horeca. Of boek een bijzondere incentive trip bij ons naar het
buitenland, waarbij wij een full service arrangement kunnen aanbieden.
Klik hier voor onze diverse locaties.
KVK Eindhoven 74022210
BTW NL859746628B01
IBAN NL63INGB0005680467
BIC INGBNL2A

