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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Omschrijving deel 1
Naam
Ontwikkelaar + land
Waardering (gebaseerd op de
uitkomsten van de beoordeling
van een tool.)

NR van de tool: 269

Water Ba le
Grendel Games

Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld,
zo nee datum van deﬁni eve
versie

2015

Website

h ps://waterba le.nl/ ; h ps://play.google.com/store/apps/details?
id=com.grendelgames.waterba legame;
h ps://grendelgames.com/game/wijk‐water‐ba le/

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van de tool
– wat het kan / welk probleem
het oplost (max 200 woorden)

De Water Ba le is een unieke kans om samen met je gezin of huisgenoten
een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Je krijgt inzicht in je
waterverbruik, leert meer over water en krijgt ps om bewuster met je
verbruik om te gaan. Je kunt besparingsdoelen stellen en je voortgang
bijhouden. Ga de strijd aan tegen andere gezinnen en huishoudens!
Gewapend met inzicht in je waterverbruik, en ps en trucs om minder water
te gebruiken, ben je klaar om een besparingsdoel te kiezen. Met de game
houd je gemakkelijk bij hoe goed jullie het doen. Als je het haalt verdien je
veel diamanten om verder te spelen. Worden jullie de weekwinnaar?
De Water Ba le is gra s. Maar als je waterbedrijf meedoet, kun je ook je
waterverbruik meten, besparingsdoelen stellen en monitoren, en kun je
meedoen in de wekelijkse toernooien.

Tool kan ingezet worden door
de overheid

ja (waterbedrijven)

Tool kan ingezet worden door
private par jen

Ja

Tool kan ingezet worden door
individuen

Ja (zij moeten de serious game spelen)

Wat is het businessmodel van
de ontwikkelaar

Verkoop serious games

Wat is het verdienmodel van
de betreﬀende tool

Verkoop serious games

In welk land wordt de tool al
ingezet?

Nederland, UK

Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja
welke talen
Toepassing van een tool / op
welk schaalniveau kan de tool
worden toegepast (niveau van
de: wijk, stad, provincie, land,
wereld)
Op welke markt richt de tool
zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Engels / Nederlands
Wijk

Nederland, Europa
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