Bruikleenregelement van Veluwe Airsoft
Alvorens aan het spel deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de hier onderstaande
gestelde voorwaarden. Voorwaarden die gesteld zijn door de organisatie genaamd Veluwe Airsoft met KVK
nummer 58273050 ten behoeve van de sport airsoft.
Artikel-1 Airsoftapparaat, Veiligheidsbril, Magazijn, Overall, Batterij, Accu
1.1 Veluwe Airsoft verstrekt in bruikleen (mits u een complete huurset afneemt) aan de deelnemer van het
airsoftevenement een airsoftapparaat, veiligheidsbril, combat broek & jas, magazijn,, accu, meshmasker,
veiligheidshesje en batterij waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het
airsoftevenement. Mogelijk wijkt dit af in de praktijk (afhankelijk van uw arrangement of keuze in extra opties).
1.2 Schade aan de door de speler in bruikleen genomen artikelen worden door de speler vergoedt tegen
nieuwwaarde.
Artikel-2 Instructies, gedragsregels
2.1 De deelnemer zal alle instructies van de instructeur c.q. marshall opvolgen, welke verband houden met het
beoefenen van het airsoftspel.
2.2 In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Veluwe Airsoft aan de deelnemer
verstrekte uitrusting, zal door Veluwe Airsoft aangifte worden gedaan bij de politie.
2.3 De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.
2.4 Het is de deelnemer ten zeerste verboden:
- Buiten het actieve spelgebied het geweer op scherp te hebben staan.
- Te schieten op dieren, auto’s en/of gebouwen.
- Te schieten op scheidsrechters of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn.
- Te schieten op personen die al af zijn en dit kenbaar hebben gemaakt
- Onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen aan het spel.
- Eigen munitie (BB’s) mee te nemen naar het terrein of te gebruiken in uw apparaat, welke niet zijn
aangeboden door de organisatie te benoemen Veluwe Airsoft BV.
- Munitie dat u overhoudt na ons evenement, kunt u niet bij ons inleveren tegen vergoeding!
Artikel-3 Leeftijd deelnemers
3.1 De minimum leeftijd voor deelname aan het airsoftevenement is 18 jaar.
3.2 De minimum leeftijd voor kinderairsoft is 8 jaar!
Ouder(s) of de eindverantwoordelijken moeten voor deze deelnemer(s) tekenen.
Artikel-4 Aansprakelijkheid
4.1 Veluwe Airsoft is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door
het gebruik van de door Veluwe Airsoft beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein.
Artikel-5 Validiteitsverklaring
Ondergetekende verklaart:
5.1 Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), 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 Deelnemer(s) gaan ten allen tijden akkoord gaan met onze voorwaarden (akkoordsverklaring,
veiligheidsreglement en huisregels) door middel van betaling stem je in met onze voorwaarden. Deelnemer(s)
kunnen niet deelnemen wanneer zij onze bijbehorende voorwaarden niet accepteren.

NAAST HET BASISBPAKKET KUNT U OOK ANDERE EXTRA’S AFNEMEN BIJ VELUWE AIRSOFT
OMSCHRIJVING

PRIJS + EXTRA’S

GEWENST AANTAL

VOORDEEL PAKKETTEN
[ PAKKET 1 - TACT. OPERATOR €12,50 ]
[ PAKKET 2 - TACT. WARRIOR €22,50 ]
[ PAKKET 3 – NIGHT OPERATOR €30,- ]

+ 3 M4 MAGS & TACT. VEST
[
+ 3 M4 MAGS – TACT. VEST – PET & RED DOT
[
+ XCORT. TRACER UNIT + 0.20 N. TRACER BB (2000PCS) [

]
]
]

EXTRA’S
[ TACT. SAFETY RAG
[ TACT. RELOAD
[ TACT. SILENCER
[ TACT. BASEBALL CAP
[ TACT. FACE PROTECTION
[ EYE/ FACE PROTECTION
[ TACT. LIGHT
[ TACT. RED DOT SCOPE
[ TACT. VEST
[ TACT. CLOTHING
[ TACT. SHIELD
[ TACT. TRACER UNIT

€1,50
€3,50
€5,€5,€5,€5,€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€10,€20,-

] + HIT RAG – SAFETY HESJE
] + HI-CAP M4 MAGAZIJN 350 ROUNDS
] + TACT. SILENCER
] + BASEBALL CAP
] + MESHMASKER GEZICHTSBESCHERMING [
] + SAFETY BRIL OF PAINTBALLMASKER
] + TACT. FLASHLIGHT
] + TACT. RED DOT SCOPE
] + TACT. OPERATOR VEST
] + TACT. COMBAT BROEK + JAS
] + RIOT SHIELD
] + XCORTECH TRACER UNIT
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UW GEGEVENS – WIJ GEBRUIKEN DEZE NIET VOOR ANDERE DOELEINDEN! COMPLEET INVULLEN!
HELLO SOLDIER, WHAT’S OUR NAME?
Voornaam: ………………………………………

Achternaam: ……………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………….

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

Email Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:................................................................................................................................................
Postcode + Woonplaats:……………………………………………………………………………………………...................

Ik verklaar bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………
Plaats:…………………………………

Datum:………………………………

Het niet navolgen van de regels ,betekent uitsluiting van het spel en verwijdering van het terrein.
Play Fair, Have Fun

