	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

Algemene voorwaarden Escape Room Westland
Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die
deelneemt aan de spelactiviteit Escape Room Westland.
	
  

Escape Room Westland
Escape Room Westland is een spelactiviteit, waarbij een groep bestaande uit minimaal
twee (2) tot en maximaal zes (6) personen wordt ingesloten in een kamer. Deze groep
heeft tot doel om zich binnen 60 minuten uit de kamer te bevrijden. Dit doet men door
de diverse puzzels en raadsel op te lossen en zo de sleutel/code te bemachtigen
waarmee de deur kan worden geopend. Het spel is geschikt voor personen van veertien
(14) tot negentig (90) jaar. De speelduur is zestig (60) minuten en kan niet worden
verlengd.

Ingesloten
De groep wordt ingesloten in de kamer, wat betekent dat de deur op slot gaat.
Voor de veiligheid van onze deelnemers hangen in de Escape Room diverse camera’s. In
geval van nood kan de deur direct worden geopend. Instructies en aanwijzingen van de
instructeur dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan
wordt gegeven behoudt het personeel van Escape Room Westland het recht het spel te
beëindigen. Er worden geen opnames gemaakt.

Reserveren
Reserveren is verplicht en kan via onze website of telefonisch (telefoonnummer:
+31(0)174-700228). Een reservering houdt in dat de kamer in zijn geheel wordt afgehuurd.
In de kamer worden minimaal twee (2) en maximaal (6) personen toegelaten. De actuele
prijzen zijn te vinden op onze website.

Aanvangstijd
De tijd die bij de boeking wordt geselecteerd is de aanvangstijd van het spel. We vragen
onze deelnemers daarom minimaal vijftien (15) minuten van tevoren aanwezig te zijn,
zodat er voldoende tijd is om kennis te maken en hen van een korte uitleg te voorzien en
eventuele vragen te beantwoorden.
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Annuleren
Het annuleren van een boeking kan kosteloos tot 48 uur vóór de aanvang van de
betreffende boeking. Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang van de boeking wordt
€50,- per boeking in rekening gebracht. Wanneer men niet op komt dagen wordt het
gehele boekingsbedrag in rekening gebracht.

Drugs- en alcoholgebruik
Gebruik van drugs en alcohol is te allen tijde niet toegestaan. Bij verdenking van drugsen/of alcoholgebruik kan de persoon in kwestie de toegang worden ontzegd.
	
  

Aansprakelijkheid
Escape Room Westland houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan en/of diefstal
van persoonlijke eigendommen. We bieden de deelnemers wel de mogelijkheid deze op
te bergen achter de schermen.
	
  

Schade en diefstal
Escape Room Westland behoudt het recht om eventuele schade aan haar
eigendommen te verhalen op de veroorzaker van deze schade. In geval van diefstal zal
de politie worden ingeschakeld. 	
  
	
  

Opnameapparatuur
Mobiele apparaten en opnameapparatuur, zoals fotocamera’s, zijn niet toegestaan in de
kamer. We bieden de deelnemers wel de mogelijkheid deze op te bergen achter de
schermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan uw persoonlijke eigendommen.
	
  

Eigen risico
Deelname aan Escape Room Westland is geheel op eigen risico. Tijdens het spel
opgelopen lichamelijk letsel kan niet worden verhaald op het bedrijf.
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