
 
 
 

Zaken doen met de Legendejagers 

De Legendejagers verzorgen: 

- Legendetochten 
- Workshops 
- Voorstellingen met verhalenvertellers 
- Lezingen 
- Scholenprojecten 
- Spellen (LARP) met acteurs (speurtocht/spel) 

Doelgroep 

- Volwassenen  
- Kinderen 
- Gezinnen/families 
- Bedrijven (bedrijfsfeestjes) 

Doelstelling 

- Mensen attenderen op verhalen, het cultureel erfgoed en historie van hun 
eigen omgeving 

- Mensen een verhaal ‘live’ laten beleven door hen er onderdeel van te maken 
- Mensen (vooral kinderen) buitenbezigheden aanreiken en het avontuur van 

buiten zijn laten beleven 

Clientèle van de Legendejagers. 

- Horeca-etablissementen 
- Touristische organisaties 
- Landschappelijke, historische of natuur organsiaties 
- Bezoekerscentra 
- NME of gemeentelijke instellingen voor onderwijsprojecten (Marktplaats) 
- Historische, Ambachtelijke en Fantasy evenementen 



 
 
 

Legendetochten: 

Legendetochten kunnen in opdracht worden gemaakt. De klant huurt de tocht voor 
een jaar. Daarna kan een contract worden verlengd of worden verbroken. Dit 
biedt beide partijen een voordeel. Zo kan de klant haar gasten elk jaar een 
andere tocht aanbieden of van arrangement wisselen en komt de prijs van de 
ontwikkeling van een tocht niet op één klant terecht. De legendejagers verkrijgen 
uit één tocht meer inkomsten en kunnen de kwaliteit en rechten van hun tochten 
in eigen hand houden. 
Een contract wordt in overleg met de klant opgesteld en ondertekend. 

Vorm van een Legendetocht: 

- A3-kaart met verhaal 
- Boekje van 8 of 12 pagina's 
- Kompastocht 
- QR-codetocht 
- Bordjestocht of palentocht (alleen op eigen (bedrijfs)terrein) of indien de 

nodige toestemming verleend wordt voor het plaatsen van objecten. 

Legendetochten worden op maat vormgegeven, maar wel overeenkomstig met 
andere legenetochten.  

Arrangement: 

De legendetocht wordt geleverd met 'iets extra's'. Dat kan een horeca-arrangement 
zijn of een cadeautje. Bijvoorbeeld een drankje bij vertrek en een hapje bij 
terugkeer. Andere ideeën voor een arrangement zijn een foto, een kortingskaart, 
een amulet, een certificaat van 'proef-doorstaan'. Dit deel van de tocht wordt 
verzorgd door de lokatie. 

De klant dient zelf te zorgen voor het arrangement en kan daardoor zelf de 
verkoopprijs van de tocht bepalen. 

 

 



 
 
Extra mogelijkheden :  

Verhalenverteller: 
Vanaf €250,- tot €450,- per dagdeel. 

Legendejagers op locatie: 
Voor het vertellen van het verhaal, het begeleiden van een tocht, workshop of 
spel. €75,- per uur of €250,- per dagdeel per legendejager. 

Voor acteurs en andere extra’s wordt vooraf een offerte afgegeven. 

 

Huurcontract. 

Een klant kan de Legendejagers inhuren om een route te laten maken. Het 
contract en arrangement wordt in overleg opgesteld. 

De klant dient zelf zorg te dragen voor het arrangement en kan ook zelf de 
verkoopprijs van de route bepalen. 

Per jaar bedraagt de basishuur van een legendetocht €250,- . excl. btw.. 

Dit bedrag is inclusief: 

− Deel van de ontwikkelingskosten 

− Aanpassingen van de route bij verlenging of nieuwe drukgang 

− Aankondigingsposter, gevelbordje en display. 

− Eén dagdeel per jaar aanwezigheid van de Legendejagers bij de 
tocht/activiteit (excl. evt. materialen). 

− Grafische vormgeving posters, folders, etc mbt. De activiteiten op de locatie 
(tochten, spel, workshops, verhalenverteller etc). 

De zakelijke afhandeling van de activiteiten van de Legendejagers is tot nader 
orde in handen van Skapare Plan. 

 



 
 
 

Wat niet onder de basishuur valt zijn: 

− Alle extra’s. Organisatie, materialen en drukwerk voor een evenement, een 
voorstelling of activiteit zoals een workshop. De kosten hiervoor worden in 
overleg vastgesteld 

− Drukwerk van de tocht. Ook dit gaat in overleg. Er zijn ook mogelijkheden 
zonder drukwerk. 

Sponsoring van de Legendejagers: 

Bedrijven kunnen de Legendejagers steunen door te sponsoren. Dat kan middels 
financiële middelen, maar ook in natura. 
Sponsors kunnen we belonen met een korting op de huur of in natura. 
Dit alles in overleg. 

Rechten 

Rechten over de routes blijven in handen van De Legendejagers. Aan een route 
mag niets gewijzigd worden. Een route mag niet gedupliceerd worden. Dit alles 
zonder toestemming van de Legendejagers. 

De naam Legendejagers is een geregistreerd handelsmerk en mag derhalve alleen 
met toestemming van de Legendejagers gebruikt worden. 

Publiciteit 

Zowel de locatie als de Legendejagers zijn gebaat bij een succesvolle tocht. 
Daarbij is publiciteit onontbeerlijk. Laat uw clientèle zien dat u legendetochten 
aanbiedt. De Legendejagers willen daar graag bij helpen. Te denken valt aan: 

- Display met de route’s op een plaats die in het oog valt 
- De poster op een prominente plaats 
- Plaats het gevelbordje (20x20cm) op een duidelijke plaats 
- Maak duidelijk wat het legendejagersarrangement in houdt; bijvoorbeeld in 

uw menukaart 
- Vermeld de legendejagers in uw nieuwsbrief, mailings en website 



 
 

- Publiciteit in krant en bladen 
- Maak de nodige publiciteit bij een activiteit zoals een workshop, 

verhalenverteller, spel etc. 

Legendejagers schrijven hun mailbestand aan, maken vermeldingen op de website 
en Facebook en via de lokale pers.  

Wilt u voor uw publiciteit tekeningen, foto’s, logo’s, teksten of andere input? Dan 
kunt u dat altijd opvragen. 

 

Contactgegevens 

Roderick (Erik Franken) 
Akkerstraat 24 
4851 AK Ulvenhout 
(0031) (0)6-17700944 
erik@legendejagers.nl 

Ambrosius (Rob Hopstaken): 
Tienkamp 35, 4873 DE Etten-Leur 
(0031) (0)6-28352142 
rob@legendejagers.nl 

Website: 
www.legendejagers.nl 

Skapare Plan: 

Rob Hopstaken 
Tienkamp 35, 4873 DE Etten-Leur 
(0031) (0)6-28352142 
skapare@skapareplan.nl 
www.skapareplan.nl 
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