
Huisreglement	  /	  Algemene	  
voorwaarden	  Let’s	  Paintball	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Artikel	  –	  1	  Reservering	  
	  
1.1 Reserveren	  kan	  tot	  uiterlijk	  2	  uur	  voor	  aanvang	  worden	  gedaan.	  
	  
Artikel	  –	  2	  Betaling	  	  
	  
2.1	  Betaling	  worden	  bij	  Let’s	  Paintball	  gedaan	  na	  de	  tijd.	  
Dit	  kan	  zowel	  contant	  als	  met	  de	  Pin.	  
2.2	  Als	  er	  24	  uur	  voor	  het	  evenement	  genoeg	  spelers	  zich	  hebben	  ingeschreven	  en	  de	  Skirm	  definitief	  
doorgaat,	  is	  restitutie	  bij	  annuleren	  niet	  meer	  mogelijk.	  
	  
Artikel	  -‐	  3	  Equipment	  	  
	  
3.1	  Let’s	  Paintball	  verstrekt	  aan	  de	  deelnemer	  (wanneer	  nodig),	  in	  bruikleen	  equipment	  	  voor	  gebruik	  
tijdens	  het	  spel.	  Na	  afloop	  van	  het	  spel	  dient	  de	  deelnemer	  de	  in	  bruikleen	  verstrekte	  artikelen	  te	  
retourneren	  aan	  Let’s	  Paintball.	  
Onder	  deze	  equipment	  verstaan	  wij:	  

• Paintball	  Marker	  
• Paintball	  Masker	  
• Overall	  
• Body	  protector	  
• Handschoenen	  

o Hoofddoek	  
o Porto	  met	  headset.	  

3.2	  Schade	  aan	  de	  in	  bruikleen	  verstrekte	  artikelen	  worden	  door	  de	  speler	  (deelnemer),	  tegen	  nieuw	  
prijs	  vergoedt.	  
	  3.3	  In	  geval	  van	  diefstal,	  vermissing	  of	  mogelijk	  misbruik	  van	  de	  door	  Let’s	  Paintball	  verstrekte	  
spullen	  aan	  de	  deelnemer	  in	  bruikleen	  zal	  Let’s	  Paintball	  hier	  aangifte	  van	  doen	  bij	  de	  politie.	  	  
	  
Artikel	  –4	  	  Bar-‐	  en	  speelveldregels	  
	  
4.1	  In	  de	  kleedruimte	  en	  de	  bar	  komen	  geen	  markers	  voor.	  
Deze	  laat	  je	  achter	  in	  de	  daarvoor	  bestemde	  ruimte.	  	  
4.2	  Zowel	  in	  het	  indoor	  en	  outdoor	  veld	  wordt	  er	  niet	  gerookt.	  Dit	  kan	  namelijk	  op	  het	  terras	  naast	  
de	  bar.	  	  
	  
Artikel	  –	  5	  Gedragsregels	  	  
	  
5.1	  De	  deelnemer	  zal	  te	  alle	  tijden	  de	  instructies	  van	  de	  instructeur	  c.q.	  scheidsrechter	  opvolgen,	  
welke	  verband	  houden	  met	  het	  beoefenen	  van	  het	  spel.	  	  
5.2	  De	  deelnemer	  mag	  de	  door	  hem/	  haar	  ontvangen	  uitrusting	  overdragen	  aan	  derden,	  maar	  hij	  of	  
zij	  zal	  nog	  steeds	  de	  hoofdverantwoordelijke	  zijn	  van	  deze	  goederen.	  	  
5.3	  Ongewenst	  gedrag	  wordt	  niet	  getolereerd,	  vooraf,	  tijdens	  of	  achteraf.	  Elke	  vorm	  van	  ongewenst	  
gedrag	  waaronder	  seksuele	  intimidatie,	  discriminatie,	  agressiviteit,	  lastig	  vallen	  van	  Let’s	  Paintball	  
personeel	  en	  tot	  slot	  racisme	  kunnen	  worden	  bestraft	  met	  een	  schorsing.	  
5.4	  Bij	  het	  niet	  naleven	  van	  de	  regels,	  krijgt	  u	  een	  waarschuwing.	  
	  
	  
5.5	  Het	  is	  de	  deelnemer,	  te	  alle	  tijden,	  ten	  strengste	  verboden	  om:	  	  

• Binnen	  het	  actieve	  spelgebied	  hun	  Masker	  af	  te	  nemen.	  
• Onder	  invloed	  van	  alcohol	  of	  drugs	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  spel.	  



• Op	  de	  auto’s	  en	  gebouwen	  te	  klimmen	  
• Binnen	  5	  meter	  te	  schieten	  
• Te	  schieten	  op	  scheidsrechters	  of	  personen	  die	  niet	  bij	  het	  spel	  betrokken	  zijn.	  
• Te	  schieten	  op	  rookmachines,	  camera’s	  en/of	  lampen	  die	  in	  het	  spel	  aanwezig	  zijn.	  
• Te	  schieten	  op	  personen	  die	  het	  geweer	  boven	  hun	  hoofd	  houden.	  
• In	  de	  lucht	  de	  schieten	  (boven	  de	  4	  meter),	  in	  het	  dak,	  op	  de	  lichten	  of	  camera’s.	  
• Te	  roken	  op	  het	  speelveld.	  Hiervoor	  kun	  je	  op	  het	  terras	  terecht.	  Dit	  geldt	  voor	  het	  binnen	  en	  

buiten	  veld.	  
	  
Schade	  die	  expres	  aan	  materialen	  verricht	  wordt	  door	  een	  deelnemer,	  wordt	  tegen	  
nieuwprijs	  vergoedt.	  Het	  niet	  aangeven	  of	  vergoeden	  van	  het	  materiaal	  kan	  leiden	  tot	  een	  	  
aangifte	  bij	  de	  politie.	  	  

	  
	  
Artikel	  –	  6	  Leeftijd/	  Legitimatie	  	  
	  
6.1	  De	  minimum	  leeftijd	  om	  aan	  het	  spel	  mee	  te	  mogen	  doen	  is	  18	  jaar.	  	  
6.2	  Elke	  deelnemer	  is	  verplicht	  legitimatie	  bij	  zich	  te	  dragen.	  	  
	  
Artikel	  –	  7	  Aansprakelijkheid	  	  
	  
7.1	  Let’s	  Paintball	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  (gevolg)	  schade,	  direct	  of	  indirect,	  welke	  de	  deelnemer	  
lijdt	  door	  het	  gebruik	  van	  de	  door	  Let’s	  Paintball	  in	  bruikleen	  beschikbaar	  gestelde	  uitrusting	  en/	  of	  
spelterrein.	  	  
7.2	  Let’s	  Paintball	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  en/	  of	  diefstal	  van	  uw	  persoonlijke	  
eigendommen.	  	  
7.3	  De	  deelnemer	  verklaart	  bij	  het	  deelnemen	  van	  het	  evenement;	  	  

-‐	  Kennis	  heeft	  genomen	  van	  de	  moelijkheidsgraad,	  belasting	  en	  risico’s	  van	  de	  activiteit.	  	  
-‐	  Alle	  medische	  en/	  of	  conditionele	  bijzonderheden	  van	  zichzelf	  en/	  of	  degenen	  voor	  wie	  er	  
gereserveerd	  is	  vooraf	  aan	  de	  organisator	  heeft	  gemeld.	  	  
-‐	  Fysiek	  in	  staat	  is	  om	  mee	  te	  doen	  
-‐	  Kennis	  heeft	  genomen	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  diverse	  camera’s.	  
-‐	  Kennis	  heeft	  genomen	  dat	  zijn	  e-‐mailgegevens	  bij	  elke	  reservering	  wordt	  opgenomen	  in	  
onze	  database	  en	  gebruikt	  kan	  worden	  voor	  digitale	  mededelingen	  namens	  Let’s	  Paintball.	  	  

	  
	  
Artikel	  –	  8	  Aanvullende	  regels	  van	  het	  Let’s	  Paintball	  huisreglement	  	  
	  
8.1	  Let’s	  Paintball	  heeft	  in	  een	  aantal	  huisregels	  verwoord	  wat	  binnen	  het	  bedrijf	  van	  de	  bezoekers	  
wordt	  verwacht	  en	  wat	  u	  van	  ons	  mag	  verwachten.	  Bij	  het	  betreden	  van	  deze	  locatie	  gelden	  dan	  ook	  
de	  huisregels	  van	  Let’s	  Paintball.	  	  
8.2	  Alle	  aanwijzingen	  van	  medewerkers	  van	  Let’s	  Paintball	  die	  verband	  houden	  met	  de	  huisregels,	  
moeten	  direct	  worden	  opgevolgd.	  	  
8.3	  Om	  u	  en	  uw	  familie,	  vrienden	  en	  kennissen	  een	  aangenaam	  verblijf	  te	  kunnen	  bieden	  is	  het	  
verboden	  om	  drug	  te	  bezitten,	  te	  gebruiken	  of	  te	  verhandelen.	  	  
8.4	  Binnen	  het	  bedrijf	  stellen	  wij	  het	  op	  prijs	  dat	  u	  gebruikt	  maakt	  van	  de	  kleedruimte	  en	  kluisjes,	  dit	  
geschiedt	  echter	  op	  eigen	  risico.	  	  
8.5	  Om	  de	  sfeer	  niet	  negatief	  te	  laten	  beinvloeden	  wordt	  er	  bij	  het	  vermoeden	  van	  dronkenschap	  
geen	  alcohol	  aan	  de	  desbetreffende	  persoon	  geschonken.	  	  
8.6	  Om	  u	  en	  uw	  familie,	  vrienden	  en	  kennissen	  een	  aangenaam	  verblijf	  te	  kunnen	  aanbieden	  is	  het	  
verboden	  om	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  wapens.	  



8.7	  Bij	  Let’s	  Paintball	  gaan	  wij	  respectvol	  met	  elkaar	  om	  het	  is	  dan	  ook	  verboden	  door	  woord	  of	  
gebaar	  (handeling)	  onze	  bezoekers	  en	  medewerkers	  seksueel	  te	  intimideren.	  	  
8.8	  Bij	  Let’s	  Paintball	  gaan	  wij	  respectvol	  met	  elkaar	  om	  en	  is	  het	  dan	  ook	  verboden	  om	  beledigen	  te	  
uiten.	  	  
8.9	  Let’s	  Paintball	  stelt	  haar	  locatie	  niet	  voor	  andere	  doeleinden	  te	  beschikking	  dan	  in	  ons	  beleid	  is	  
vastgesteld,	  het	  is	  daarom	  verboden	  om	  goederen	  te	  verhandelen	  of	  te	  helen.	  	  
8.10	  Bij	  Let’s	  Paintball	  gaan	  wij	  respectvol	  met	  elkaar	  om	  en	  is	  het	  verboden	  om	  discriminerende	  
opmerkingen	  te	  maken.	  	  
8.11	  Om	  de	  rust	  en	  orde	  binnen	  het	  bedrijf	  te	  bewaken	  is	  het	  verboden	  om	  geweld	  te	  gebruiken	  of	  
met	  geweld	  te	  dreigen.	  	  
8.12	  Tijdens	  uw	  aanwezigheid	  maakt	  u	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  gebruik	  van	  eigendommen	  van	  Let’s	  
Paintball	  het	  is	  verboden	  om	  diefstal	  of	  vernielingen	  te	  plegen.	  	  
8.13	  Bij	  twijfel	  over	  de	  leeftijd	  van	  een	  bezoeker	  vragen	  de	  medewerkers	  van	  Let’s	  Paintball	  uw	  een	  
legitimatiebewijs	  te	  tonen.	  	  
8.14	  De	  medewerkers	  van	  Let’s	  Paintball	  waken	  over	  uw	  veiligheid,	  bij	  calamiteiten	  treedt	  het	  
evacuatieplan	  in	  werking.	  U	  wordt	  vriendelijk	  doch	  dringend	  verzocht	  eventuele	  aanwijzingen	  van	  de	  
medewerkers	  op	  te	  volgen.	  	  
8.15	  Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  zelf	  alcoholische	  drank	  mee	  te	  nemen/	  verhandelen	  of	  te	  nuttigen	  op	  
het	  terrein	  of	  tijdens	  uw	  verblijf	  bij	  Let’s	  Paintball.	  	  
8.16	  Om	  als	  organisatie	  aan	  de	  gestelde	  hygiene-‐eisen	  te	  voldoen	  is	  het	  niet	  toegestaan	  om	  
huisdieren	  mee	  te	  nemen.	  Hulphonden	  zijn	  hier	  een	  uitzondering	  op.	  In	  overleg	  met	  de	  eigenaar	  zijn	  
verdere	  uitzonderingen	  te	  bespreken.	  	  
8.17	  Laat	  uw	  eigendommen	  op	  de	  locatie	  en	  in	  uw	  auto	  niet	  onbeheerd	  achter.	  Let’s	  Paintball	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  vermissing,	  beschadiging	  of	  diefstal	  van	  uw	  eigendommen.	  Parkeren,	  zowel	  op	  de	  
parkeerplaats	  als	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  terrein	  geschiedt	  op	  eigen	  risico.	  
	  


