Akkoordverklaring reglement AirSofteXperience
Alvorens aan het spel deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hieronder weergegeven
voorwaarden. De organisatie is in handen van de vzw AirSofteXperience, afgekort ASEXP.

Art 1. Airsoft wapen, masker en kledij
ASEXP verstrekt in bruikleen aan de deelnemer van het spel een Airsoft wapen, masker en camouflagepak waarvan
gebruik moet gemaakt worden tijdens het beoefenen van het Airsoftspel.
Eventuele schade aan de door de speler in bruikleen genomen artikels worden door de speler vergoed tegen
nieuwwaarde.
Het is toegestaan om als speler een eigen replica wapen te gebruiken tijdens het spel. Het wapen mag een maximum
FPS waarde hebben van 360.

Art 2. Instructies & gedragsregels tijdens spel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De deelnemer zal alle instructies ivm het AirSoft spel van de instructeur opvolgen.
Het dragen van masker (veiligheidsbril en mondbescherming) tijdens het spel is verplicht.
Binnen het actieve spelgebied is het verboden het masker (veiligheidsbril en mondbescherming) af te nemen.
Het is niet toegestaan om binnen een straal van 5meter op iemand te schieten.
Het is niet toegestaan om deel te nemen aan het spel onder invloed van alcohol of drugs.
Fysiek geweld is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om te schieten op de instructeur of op personen die het wapen boven hun hoofd
houden.

Art 3. Leeftijd deelnemers
De minimum leeftijd voor deelname aan het AirSoftspel is 14 jaar. (Voor Jongeren jonger dan 16jr dient een ouder de
akkoordverklaring te ondertekenen).

Art 4. Aansprakelijkheid
ASEXP is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de
door AXEXP beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein.

Art 5. Gedragsregels buiten het spel
1.
2.
3.

Buiten de arena is het verboden om een replicawapen te hanteren.
Spelers die hun eigen wapen meebrengen wordt verwacht dat zij op een discrete manier hun wapen dragen.
Verlaat het gebouw op een rustige manier. Zo toont u respect voor de buurt !

Art 6. Validiteitsverklaring
Ondergetekende verklaart hierbij :
1.
2.
3.

Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico van het spel, waarop deze
overeenkomst betrekking heeft.
Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is
afgesloten schriftelijk aan de organisatie te hebben gemeld.
Fysiek in staat zijn om mee te spelen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Voornaam : ………………………………………

Naam : ………………………………………………………………………..

Geboortedatum : ………………………………

Telefoonnummer : …………………………………...................

Email : ……………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………
Ik verklaar me hierbij akkoord met bovenstaand reglement.
Handtekening Speler :

Handtekening ouder voor Jongeren < 16jr :

Kuurne, datum : ……………………………………………………..
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