Paintball One Reglement
Geachte klant, alvorens er met het paintball spel gestart kan worden is het van belang dat u het reglement goed
doorleest en ondertekent.
Artikel-1 Uitrusting
1.1
Paintball One verstrekt in bruikleen aan de deelnemer van het evenement een paintballmarker,
masker, en (camouflage) overall waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van
het paintballspel.
Artikel-2 Instructies en gedragsregels
2.1
De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. spelleider opvolgen welke verband
houden met het beoefenen van het paintballspel.
2.2
In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Paintball One verstrekte
uitrusting zal aangifte worden gedaan bij de politie.
2.3
Het is de deelnemer ten strengste verboden:
Het masker af te nemen binnen het spelgebied;
- Binnen 5 meter op iemand te schieten;
- Te schieten in de lucht , op dieren, auto’s, ramen of gebouwen buiten het speelveld;
- Te schieten op instructeurs of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn;
- De paintballmarker buiten het speelveld te gebruiken;
- Om onder invloed van drank of drugs te zijn.
2.3
Bij overtreding van de hier genoemde gedragsregels is Paintball One gerechtigd de
deelnemer(s) de toegang tot het speelveld en terrein te ontzeggen zonder restitutie van het
boekingsbedrag.
Artikel-3 Leeftijd deelnemers
3.1
De minimumleeftijd voor deelname aan het Paintballspel is 18 jaar.
Artikel-4 Aansprakelijkheid
4.1
Paintball One is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer
lijdt door het gebruik van de door Paintball One beschikbaar gestelde uitrusting en/of
speelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Paintball One.
Artikel-5 Validiteitverklaring
Van de deelnemer wordt verwacht:
5.1
De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de risico’s van de paintball
activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
5.2
Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de paintball
activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft.
5.3
Fysiek in staat zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.
Artikel-6 Schade aan materiaal of opstallen
De aangebrachte schade aan materialen van Paintball One kunnen wij verhalen op de gebruiker (s).
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Klantenservice, Drostlaan 20, 4147 GB Asperen, of via e-mail: info@one-events.nl
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