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In onderstaand regelement zijn de huisregels opgenomen welke gelden binnen Amaze VR. U bent verplicht 
zich aan deze regels te houden. Indien u zich niet aan onderstaande regels houdt, kan daar onverwijld 
melding van worden gemaakt bij de politie. Tevens kan de toegang tot Amaze VR worden geweigerd. 
Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze worden gevraagd 
onze locatie te verlaten. Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

 

Aansprakelijkheid 
De directie, dan wel personen die bij Amaze VR werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor enig letsel en/of materiele schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. 

 

Calamiteiten 
Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.  

 

Camera’s 
In Amaze VR hangen op diverse plaatsen camera’s. Eenieder die Amaze VR bezoekt stemt toe in het maken 
van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan 
derden. 

 

Eigendommen 
Het is verboden om eigendommen van Amaze VR mee te nemen buiten het gebouw. Hieronder valt ook 
glaswerk. Voedsel en glaswerk mag niet in de spelzones worden geplaatst en/of genuttigd. 

 

VR Apparatuur 
Voor een VR-activiteit maak je gebruik van kostbare apparatuur. Volg altijd de instructies van het personeel 
op bij het gebruik van onze apparatuur. Het is verboden zich te gedragen op een dusdanige wijze dat deze 
een risico op beschadiging van apparatuur of personen met zich meebrengt denk hierbij aan: springen, 
duiken, rennen en/of je buiten de spelzone begeven. Tijdens het gebruik van de apparatuur mag je geen 
voedsel en/of drankjes nuttigen. Blijf tijdens een VR-activiteit met je lichaam en ledematen binnen het 
aangegeven blauwe raster. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor reparatie 
en/of vernieuwingskosten. Ons personeel kan op basis van hun bevindingen uit veiligheidsoverwegingen de 
keuze maken uw activiteit te beëindigen. 

 

Arcade zone 
Het is alleen toegestaan je te bevinden in de arcade zone die je hebt gehuurd. Tijdens een spel mogen geen 
andere personen dan de speler zich in het spelvak van de arcade zone bevinden. Overige spelers kunnen 
plaats nemen op de bank van de arcade zone of in het algemene bargedeelte. Het is niet toegestaan 
beeldmateriaal te maken van andere bezoekers of personeel zonder uitdrukkelijke toestemming.  

 

Geluidsniveau 
Tijdens sommige VR-activiteiten dien je met elkaar verbaal te communiceren, het is niet toegestaan dit op 
een dermate luid niveau te doen dat je hier andere bezoekers mee tot last bent. Mocht ons personeel je 
vragen om op een zachtere manier met elkaar te communiceren dan dien je hier gehoor aan te geven. Bij 
herhaaldelijk niet opvolgen van deze instructies kan je VR-activiteit voortijdig worden gestopt. 

 

Minimale leeftijd 
Vanaf 12 jaar kan er onder begeleiding van een volwassenen worden gespeelt bij Amaze VR. De 
volwassenen blijft verantwoordelijk voor het handelen van de minderjarige. Het kan zijn dat er voor 
specifieke spelen andere leeftijdsgrenzen zijn. Hou hier altijd rekening mee bij het boeken van een VR-
activiteit, wij kunnen hier geen restitutie voor verlenen. Vanaf 16 jaar kan er zonder begeleiding worden 
gespeeld. 

 

Legitimatie 
U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs; paspoort, ID-kaart of rijbewijs 

 

Garderobe 
Amaze VR personeel kan u verplichten om uw jas en tas af te geven bij de garderobe. Amaze VR is niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van jouw jas en/of tas en de zich daarin bevindende 
voorwerpen.  

Hygiëne 
U heeft een verzorgd uiterlijk en draagt geen sportkleding, slippers, kapotte kleding, onzedelijke kleding 
en/of vuile kleding. U gebruikt geen plakkerige haarproducten. 

 

Consumptie 
Het is niet toegestaan om binnen Amaze VR eigen meegenomen drank en/of etenswaren te nuttigen. Het is 
uitsluitend toegestaan gebruik te maken van onze faciliteiten voorafgaand, tijdens en na een boeking of 
indien u ondubbelzinnig van plan bent om een boeking te maken. Amaze VR personeel kan u op grond 
hiervan sommeren de locatie te verlaten. 

 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren. 

 

Fouilleren 
Bij de entree van Amaze VR maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten 
fouilleren en/of het controleren van de inhoud van uw tas. Deze controle is ingesteld om iedereen in het 
kader van de algemene veiligheid te beschermen. 

 

Geen toegang 
Geen toegang wordt verleend aan personen in kennelijke staat van dronkenschap, personen die in welke 
vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich mee brengen. Indien men op enigerwijze betrokken is 
geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten Amaze VR. Indien men zich beledigend uitlaat jegens 
personeel en/of bezoekers. 

 

Roken 
Het is verboden binnen Amaze VR te roken, dit geldt ook voor de toiletten, de gang en deuropening. Zorg 
bij het roken voor de locatie van Amaze VR dat er geen overlast is voor omwonende en voorbijgangers. 

 

Nix18  
Er wordt niet geschonken aan personen onder de 18 jaar. Onder de 25 jaar kan er gevraagd worden je te 
legitimeren. Is er iemand van jullie groep onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken geserveerd 
in de betreffende Arcade zones. Alcoholische dranken dienen dan in het algemene bar-gedeelte te blijven 
staan. 

 

Drugs 
Het is verboden bij Amaze VR om drugs, hallucinerende middelen of andere verdovende middelen te 
gebruiken, in bezit te hebben, te verhandelen, te bewerken of hier onder de invloed van te zijn. Indien in 
strijd met deze regel wordt gehandeld zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte 
worden gedaan bij de politie. 

 

Handelen in goederen 
Het is ten strengste verboden om in en rond Amaze VR, goederen te verhandelen en/of zich schuldig te 
maken aan heling. Maakt u zich aan deze handelingen schuldig dan wordt u direct uit het pand verwijderd 
en zult u worden overgedragen aan justitie. 

 

Wapens 
Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen 
worden in bezit te hebben. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen wordt toegang tot Amaze 
VR definitief ontzegd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen welke voorkomt in de wet Wapen en Munitie 
zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.  

 

Ongewenste intimiteiten 
Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Bij het constateren hiervan wordt u direct de toegang tot 
Amaze VR ontzegd.  

 

Bij het maken van een boeking bij Amaze VR verklaart u en alle deelnemers kennis te hebben genomen van 
en akkoord te zijn met de huisregels en de algemene voorwaarde zoals deze gelden binnen Amaze VR. 


