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Algemeen reglement en Algemene voorwaarden van Paintball Mechelen 
Gelieve	dit	duidelijk	te	lezen.	
	

Elke deelnemer verklaart zich bij deelname automatisch akkoord met de volgende afspraken.  
ALGEMEEN 
• Enkel spelers die ingeschreven zijn en de namenlijst hebben ondertekend, mogen het 

speelterrein betreden.  
• Paintball is zowel een fysieke als psychische ervaring. De deelnemers verklaren hierbij in goede 

fysieke en mentale conditie te zijn. 
• Alcohol is verboden, zowel voor als tijdens de sessies. Spelers die dronken aankomen, mogen 

we weigeren en mogen niet deelnemen aan het spel.  
• Roken is verboden tijdens het paintballen. 
• Het gebruik van illegale instanties is te allen tijde verboden. 

 
PAINTBALL MECHELEN 
• De organisatie behoudt het recht tot toegang tot de terreinen.  
• Bij hevige regenval kan het spel afgelast worden omdat sommige geweren elektronisch 

werken en defect kunnen raken. 
• Ik sta Paintball Mechelen toe foto’s te nemen en ze te gebruiken naar hun zin. 

 
BETALING 
• De reservering wordt pas bevestigd na het overschrijven van €10 per deelnemer op 

onze rekeningnummer. Dit moet ten miste 5 dagen voor de sessie gebeuren.  
• De reservatie kan ook bevestigd worden na het ontvangen van de kopie van de 

identiteitskaart van de persoon die reserveert.  
• Elektronische betaling ter plaatse zijn niet mogelijk (geen betaal terminal beschikbaar). 
• Groepen met minder als 8 deelnemers worden steeds als 8 deelnemers afgerekend. 
• Bijkomen of afvallen van deelnemers hoeft niet gemeld te worden, tenzij het 5 of meer 

deelnemers zijn.  
• Ik ga akkoord dat ik €375 (driehonderd vijfenzeventig euro) zal betalen aan Paintball 

Mechelen als het spelmateriaal dat ik huur, niet wordt terug gegeven aan het eind van 
de sessie aan Paintball Mechelen.  

 
ANNULATIE 
• Mocht de afspraak niet doorgaan wegens bepaalde omstandigheden, laat het ons 

minstens 7 (zeven) dagen tevoren weten.  
• Indien een afspraak geannuleerd wordt binnen de 7 dagen voor het evenement zal er 
€150 (honderd vijftig euro) gefactureerd worden voor het bezethouden van het terrein.  

• Bij het niet opdagen op een reservatie zonder voorafgaande annulering, zal er €200 
(tweehonderd euro) gefactureerd worden voor het bezethouden van het terrein. 
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AANSPRAKELIJKHEID 
• Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe als indirecte schade, verlies, gevolgschade, 

vertragingsschade, letsel schade of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook. 
Het deelnemen aan de evenement gebeurt geheel op eigen risico. 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal op het parkeerterrein of op het 
domein zelf.  

• In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schonen voor 
de duur van de overmacht toestand. De deelnemers heeft geen recht op een 
vergoeding.  
   

LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS 
• Klassieke paintball: De minimale leeftijd voor de reguliere paintball evenementen is 14 

jaar, bij controle is het verplicht u te kunnen legitimeren. Deelnemers jonger dan 16 jaar 
zijn niet toegelaten tenzij 

o Een schriftelijke toestemming of met begeleiding zijn van ouders of voogd die 
ook deelnemen aan het spel (de nodige documenten over de schriftelijke 
toestemming kunt u terugvinden op onze website).  

o In het bezit zijn van een verzekering voor buiten activiteiten van jongeren 
onder de 16 jaar.  

• Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen niet deelnemen. Hiervoor hebben we Soft-Paintball. 
• Soft-Paintball: dit wordt gespeeld met aangepaste wapens en kleinere verfballetjes. 

Deelnemers moeten minimum 8 jaar zijn.  
 

FAIR PLAY 
• Paintball is een sport. Fair Play is van kracht in alle gevallen! 
• De spelers verbinden zich ertoe om anderen te respecteren (geen bedreigingen, 

beledigingen) 
• De spelers verbinden zich ertoe om de beslissingen van de scheidsrechter te 

eerbiedigen. 
• Lichamelijk contact is verboden tijdens het spel. 
• De organisatie behoudt het recht elke deelnemer de toegang te ontzeggen indien de 

veiligsheidsregels niet worden nageleefd. 
 

RESPECTEREN 
• De spelers respecteren het materiaal dat uitgeleend wordt door Paintball Mechelen. Het 

materiaal wordt in dezelfde staat terug bezorgd als wanneer uitgeleend. Elk beschadigd 
of verloren stuk zal moeten worden terugbetaald. 

• De spelers verbinden zich ertoe om de omgeving te eerbieden (omgeving en 
gebouwen). Geen afval nalaten op het domein.  

• Uit respect voor de buren vragen wij u om geen geluidshinder te veroorzaken. 
Respecteer de natuur.  
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GEBRUIK MARKER (WAPEN) 
• Het materiaal moet in goede staat teruggegeven worden. Elk beschadigd of verloren 

stuk zal moeten worden vergoed door de deelnemer.  
• Gebruik van eigen marker is enkel toegelaten na controle. 
• De loop van de marker wijst altijd naar beneden, tenzij u mikt op een tegenstander. 
• Indien de loop van de marker in de grond heeft gezeten door bv. een val, meld je dit aan 

de scheidsrechter (deze maakt de loop zuiver). 
• De marker nooit op de grond of onbeheerd achterlaten.  
• Markers mogen enkel geladen worden op het bevel van de scheidsrechter. 

 
GEBRUIK VERFBALLETJES 
• Het gebruik van eigen verfballetjes is verboden. De scheidsrechter behoudt zich het 

recht op controle elk moment. Verfballetjes kunnen gekocht worden bij Paintball 
Mechelen. 

• De balletjes die op de grond liggen, mogen niet opgeraapt worden. Ze blokkeren de 
loop. Indien er schade aan een marker is door opgeraapte balletjes zullen de onkosten 
door de deelnemer vergoed worden.  
 

VEILIGHEIDS- SPELREGELS 
• Het dragen van het veiligheidsmarker is VERPLICHT. 
• In geen enkel geval mag een deelnemer zijn/haar masker in de speelzone uitdoen. 

Indien je geraakt bent, verlaat je het spel.  
• In de barrelcover-ruimte is het masker nog steeds verplicht om aan te houden.  
• Enkel in de safe-zone mag men het masker uitdoen. 
• Men mag nooit schieten op: 

o Een tegenstander op minder dan 8 meter. 
o De netten of toeschouwers achter de netten. 
o Op de scheidsrechter. 
o Op deelnemers zonder masker. 
o Op deelnemers die geraakt zijn en zich naar de safe-zone begeven.  

• Een deelnemer is geëlimineerd wanneer hijzelf of zijn masker geraakt is door een 
verfballetje. Verfspatten tellen niet mee.  

• Indien u geraakt bent: 
o Steek een hand in de lucht. 
o Zet de veiligheidspal AAN. 
o Uw masker blijft AAN. 
o Ga naar de veiligheidszone. 

• Het is verboden om op de hindernissen te springen of deze te verplaatsen. 
• Wees altijd voorzichtig op het terrein. Er kunnen gladde plekken zijn.  

 
BUITEN DE SPEELZONES 
• Als de spelers zich verplaatsen van en naar de speelzones is dat altijd in groep. 
• Het is strict verboden de markers te gebruiken buiten de speelzones. 
• Tijdens het spel is het verboden op buiten de speelzones (achter het net) te gaan. U 

heeft immers een geladen marker bij.  
• Bij vertrek naar en van de speelzones zijn de markers: 

o Ontladen 
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o Veiligheidspal aangezet 
o Veiligheidshoes (barrelcover) over de loop 
o De marker naar de grond gericht. 

 
VOOR DE OUDERS 
• Ik ben ervan op de hoogte van het feit dat: 

o Paintball zowel geestelijk als lichamelijk intensief is en dat het spel 
inspanningen vereist om te spelen en gevaarlijk kan zijn indien men zich niet 
houdt aan de veiligheidsregels zoals uitgelegd. 

o Paintball de mogelijkheid met zich meebrengt om zichzelf en anderen te 
verwonden.  

• Ik bevestig en kom overeen dat: 
o Ik volledig op de hoogte ben van de risico’s t.a.v. mijn zoon/dochter en 

anderen met betrekking tot Paintball en dat er nooit, onder welke 
omstandigheden dan ook, iemand met opzet op het hoofd en/of gezicht 
(masker) zal schieten. 

o De speler geestelijk en lichamelijk in staat is de inspanningen aan te kunnen, 
die met het paintballen gepaard gaan.  

o De speler zich zal houden aan het reglement en de spelregels van Paintball. 
o De speler belooft een masker te dragen en deze nooit af te doen, zolang 

hij/zij zich bevindt in de speelzones. In geval van beschadiging van het 
masker zal hij/zij die onmiddelijk laten vervangen. 

o Ik weet dat oogletsels niet verzekerd zijn en dat ik Paintball Mechelen niet 
aansprakelijk kan stellen.  

o Ik verklaar dat mijn zoon/dochter vrijwillig deelneemt aan paintball. Ongeacht 
welke uitspraak en/of bewering van wie dan ook, die zou volgen tijdens of na 
de deelname. 

o Als ik het toelatingsformulier niet naar waarheid of onleesbaar invul, is mijn 
zoon/dochter hiervoor niet verzekerd. 

o Ik verklaar hierbij formeel dat de uitbater niet verantwoordelijk gesteld zullen 
worden voor eventuele ongevallen of blessures die mijn kind kan oplopen. 

• Ontheffing van enige aansprakelijkheid: 
o Hierbij zie ik voor altijd af van enige claim en aansprakelijkheid die ik zou 

kunnen aanvoeren tegen Paintball Mechelen of enige andere deelnemer aan 
het paintballspel (ongeacht de aard en de oorzaak van de verwonding). 

• Betalingsovereenkomst: 
o Ik ga akkoord dat ik €375 (driehonderd vijfenzeventig euro) zal betalen aan 

Paintball Mechelen als het spelmateriaal dat mijn zoon/dochter huurt, niet 
wordt terug gegeven aan het eind van de sessie aan Paintball Mechelen.  

• De deelnemer mag zeker niet jonger zijn dan 14 jaar voor reguliere paintball en 8 jaar 
voor Soft-Paintball (KIDS Paintball). 
 
 


