
Teamuitje Twente  

PubQuiz arrangementen 

 

Daag je team, klas, familie of vrienden uit met een pubquiz van Teamuitje 

Twente. Van een standaard pubquiz tot aan een uitgebreide spelshow, Teamuitje 

Twente biedt meerdere pubquiz arrangementen aan.  

 

Pubquiz Standaard 

Tijdens onze standaard pubquiz stelt onze presentator vragen uit diverse 

categorieën waaronder Sport, Muziek en Televisie.  

Weet jij wie de laatste elfstedentocht won, herken jij het nummer Africa van 

Toto al wanneer je de eerste klanken hoort en herken jij Linda de Mol wanneer 

je alleen een foto van haar rechteroog ziet? Dan kun jij wel eens als winnaar uit 

de bus komen van onze pubquiz standaard. Natuurlijk krijgt de winnende groep 

een prijs! 

Inhoud arrangement:  

3 uur onbeperkt bier, wijn en fris 

Pubquiz Standaard  

Borrelplank op tafel 

2 warme hapjes 

Prijs: €28,50 per persoon.  Duur: 3 uur (waarvan +- 2 uur quiz) 

Te reserveren vanaf 12 personen.  

 



 

Pubquiz Thema 

Kom je met je voetbalteam en wil je een pubquiz alleen over voetbal? Of kom je 

met je collega’s van het restaurant waar je werkt en wil je een pubquiz met het 

thema horeca? Wij ontwerpen graag een pubquiz op maat met het thema naar 

uw voorkeur. Natuurlijk krijgt de winnende groep een prijs! 

Inhoud arrangement:  

3 uur onbeperkt bier, wijn en fris 

Pubquiz Thema  

Borrelplank op tafel 

2 warme hapjes 

Prijs: €30,00 per persoon.  Duur: 3 uur (waarvan +- 2 uur quiz) 

Te reserveren vanaf 12 personen.  

 

 



 

Pubquiz Deluxe 

In samenwerking met Teatro productions uit Haaksbergen bieden wij uitgebreide 

en professionele pubquizen aan. U kunt kiezen tussen Jongens tegen de Meisjes, 

Ik hou van Holland of een normale pubquiz. Teatro Productions verzorgd de 

pubquiz met drukknoppen, video’s, geluidsfragmenten en actieve spel elementen.   

Inhoud arrangement: 

3 uur onbeperkt bier, wijn en fris 

Pubquiz Deluxe 

Borrelplank op tafel 

2 warme hapjes 

Prijs: op aanvraag.    

Te reserveren vanaf 12 personen. 

Overige drankjes of extra bieren op nacalculatie.  

 

 

  



Extra Informatie 

Locatie 

Bovenstaande arrangementen vinden plaats bij Het Hagen in Haakbergen. Liever 

een pubquiz op locatie? Dat kan ook! Hiervoor maken wij graag een offerte op 

maat voor u.  

Wat is nou het grote verschil tussen standaard en deluxe? 

De standaard pubquiz zal gespeeld worden met een ‘basis’ spelsysteem. De 

vragen zullen af te lezen zijn op een scherm en de antwoorden moeten worden 

ingevuld op een invulformulier. Bij het deluxe arrangement is het spelsysteem 

uitgebreider en zijn er interactieve spelelementen.  

Uw quiz combineren met buffet, diner, borrel of andere activiteit 

Na de quiz de voetjes van de vloer met DJ of uw pubquiz combineren met BBQ, 

buffet, diner of één van de andere activiteiten van Teamuitje Twente? Dat kan 

natuurlijk! Wij maken graag een complete offerte op maat.  

Contact 

Teamuitje Twente is onderdeel van Het Hagen in Haaksbergen.  

www.teamuitjetwente.nl 

nick@het-hagen.nl 

info@het-hagen.nl  

053-5726768 

Partycentrum het Hagen 

Scholtenhagenweg 36 

7481 VP Haaksbergen 
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