
 
 
 

 
 
 
 

Overeenkomst Paintball Kattenbroek  

Naam en voornaam: ....................................................................................................  

 

Rijksregisternummer: ...................................................................................................  

Elke deelnemer verklaart zich akkoord bij deelname met:  

- Enkel spelers die ingeschreven zijn mogen het domein betreden.  

- Misbruik van alcohol of gebruik van illegale substanties zijn verboden.  

- Alcohol en eigen frisdrank is zijn verboden tijdens de huurperiode.  

- De deelnemers verklaren hierbij in goede fysieke en mentale conditie te zijn.  

- Het gebruik van eigen verfballetjes of vanop de grond is STRIKT verboden.  

- De directie behoudt zich het recht op controle op elk moment.  

- Paintball is een sport. ‘Fair-play’ is van kracht in alle gevallen.  

- De spelers verbinden zich ertoe de scheidsrechters te eerbiedigen.  

- Het materiaal moet in goede staat teruggeven worden.  

- Elk beschadigd of verloren stuk zal moeten worden terugbetaald.  

- De spelers verbinden zich ertoe om de omgeving te eerbiedigen.  

- Geen enkel afval zal achtergelaten worden op het domein.  

- Het is strikt verboden om paintball-materiaal te gebruiken buiten de speelzones.  

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal.  

- Minderjarigen moeten een ouderlijke toestemming indienen.  

- Kennis van moeilijkheidsgraad en risico’s van Paintball.  

Veiligheid  

- Het dragen van het veiligheidsmasker is VERPLICHT.  

- In geen enkel geval mag een deelnemer zijn masker in de speelzone uitdoen!  

- Niet schieten op minder dan een 8 meter.  

- Geen enkel lichamelijk contact zal aanvaard worden.  

- Wapens mogen enkel geladen worden in de speelzone.  Safety zone = ontladen 

- Het is strikt verboden om op de hinderlagen te springen of deze te verplaatsen.  

- VERBODEN te schieten in het algemeen op alles dat NIET bij het spel betrokken is.  

Iedere deelnemer die zich niet houdt aan deze regels, zal onmiddellijk  

van het spel uitgesloten worden met aangifte bij Politie-diensten. 

Door dit schrijven, verklaar ik kennis van de regels genomen te hebben.  

 

Datum : .................................. (Handtekenen met gelezen en goedgekeurd) 


