Akkoordverklaring regelement Paintball-hal

Voor u aan het spel kan deelnemen verklaart de speler akkoord te gaan met onderstaande regels. De
Organisatie met ondernemingsnummer 0547712280 is Paintball-hal Merksplas.
artikel-1 Bruikleen goederen van de Paintball-hall
1. de volgende materialen worden door de paintball-hal aan u verstrekt in bruikleen; Maskers, Paintball
wapens, Paintball overalls; Pods en overige beschermingsmaterialen voor het kunnen spelen van het
paintballspel, eventuele schade die veroorzaakt wordt door de gebruiker zal vergoed worden tegen de
nieuwwaarden.
artikel 2 Leeftijd deelnemers
2.1 De minimum leeftijd voor deelname aan het Paintballspel is 16 jaar. Bij controle is de speler verplicht om
legitimatie te tonen. Bij jongeren paintball is de leeftijd tussen de 14 en 16 jaar.
artikel-3 basisregels en veiligheidsregels
3.1 De speler zal alle instructies van de paintball medewerkers opvolgen, welke verband houden met het
spelen van het Paintballevenement.
3.2. Binnen het speelveld is het niet toegestaan uw masker om welke reden dan ook af te nemen,
3.3 Buiten het speelveld het geweer op scherp te hebben staan.
3.4 Binnen 5 meter op iemand te schieten. Te schieten op scheidsrechters of andere personen die niet bij het
spel betrokken zijn. Te schieten op personen die het geweer boven hun hoofd houden.
3.5 Het is de speler verboden onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan het spel. Zolang u deelt
neemt aan het evenement zal er ook geen alcohol geschonken worden aan de bar.
3.6 Bij ernstige vergrijpen zal aangifte gedaan worden bij de politie.
Het overtreden van deze regel kan leiden tot het verwijderen van de speler bij het evenement.
artikel-4 Verantwoordelijkheid
4.1 De directie is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal en ongevallen, en kan hier ook
niet verantwoordelijk voor gehouden worden, , meedoen aan het evenement gebeurd geheel onder eigen risico.
artikel-5 Validiteitsverklaring
Ondergetekende verklaart:
5.1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van het paintball evenement,
waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
5.2 Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is
afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld.
5.3 Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
5.4 U kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, deze zijn terug te vinden op onze website en zijn
op te vragen bij ons medewerkers.

Gelieve dit formulier in te vullen in blokletters
Voornaam: ……………………………………… Achternaam: ……………………………………………………………………
Geboortedatum:

……………………

Telefoonnummer:……………………………………………………………

Email Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………
Ik verklaar bovenstaand naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………
Plaats:………………………………… Datum:………………………………

