
Algemene voorwaarden Nerf Gevecht. 

 
Spelregels Nerf gevecht  

Het dragen van een veiligheidsbril is VERPLICHT. Deze kunt u zelf meenemen of bij ons 

huren voor € 1,50,- per bril. 

1 Deelname 
De Minimale leeftijd voor deelnamen is 6 jaar. 
 
2 Betaling 
Er dient voor aanvang van het gevecht bij de kassa €2,50 te worden betaald. 
 

3 Categorieën 
Er zijn 2 categorieën. 

6 tot 9 jaar en 10 jaar en ouder. 

4 Duur van het spel.  
Het spel duurt 30 min 
 
5 Speelveld 
Het speelveld wordt verdeeld in 2 helften.  
Iedere groep blijft aan zijn eigen helft.  
Het doel van het spel is om de objecten van de tegenstanders om te schieten, in het veld staan ook 
objecten waar je in kan schieten. 
Hier krijg je bonuspunten voor. 
Elke groep krijgt 250 pijltjes Handen en voeten bij je zelf. 
We blijven van elkaar af  scheids heeft het vetorecht. 
 
Er wordt verwacht dat er fair gespeeld word. Unfair gedrag ten opzichte van tegenstander, 
scheidsrechter of wedstrijdleiding kan en zal bestraft worden. 
 
6 Welke geweren zijn toegestaan?   

Omdat wij de pijltjes uitdelen voor het spel zijn alleen de geweren toegestaan die blauwe 

pijltjes kunnen afschieten. 

7 Bezoekers 

Ouders en bezoekers worden verzocht op de tribune plaats te nemen, de zaal is alleen 

toegankelijk voor deelnemers. 

8 Verantwoordelijkheid 
De ouders/voogd blijft verantwoordelijk voor hun eigen kind.  
Het is dan ook niet toegestaan om uw kind alleen achter te laten. 

9 Foto/Film  
Tijdens het spel kunnen er foto of video opnames gemaakt worden bij dit evenement voor op onze 
website en Facebook pagina. 
Mocht u het hier niet mee eens zijn geef dit dan bij ons aan. 



 

10 Regels accommodatie 

Wij willen dat alle gasten in een prettige sfeer gebruik kunnen maken van onze accommodatie. 

Hiervoor zijn de onderstaande huis- en gedragsregels opgesteld, waarmee u akkoord gaat als u 

binnentreedt.  

1. Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden. 

2. Gebruik van geweld, zowel fysiek, geestelijk, als verbaal, in welke vorm ook, tegen andere 

bezoekers en tegen personeel van het sportbedrijf, wordt niet getolereerd en heeft 

verwijdering uit de accommodatie tot gevolg. 

3. Het is niet toegestaan om binnen onze accommodaties te roken. 

4. De accommodatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, vernieling, schade 

en/of diefstal van uw eigendommen in en om onze accommodatie. 

5. Intimiteiten (ongewenst of gewenst) en seksuele intimidatie zijn verboden. 

6. Discriminerende uitlatingen gebaseerd op huidskleur, geloofsovertuiging, geslacht of 

seksuele geaardheid, zijn verboden.  

7. Uitlatingen of gedragingen die aanzetten of kunnen aanzetten tot haat of anderszins als 

provocerend gelden of zodanig in het maatschappelijk verkeer kunnen worden opgevat, zijn 

verboden. 

8. Het ondernemen van illegale activiteiten in en rondom de accommodatie(s) is verboden. 

9. Aanwijzingen van de medewerkers van de accommodatie dienen altijd te worden opgevolgd. 

Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan verwijdering uit de accommodatie tot gevolg 

hebben. 

10. Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd.  

11. Betaling van de verstrekte consumpties geschiedt alvorens de accommodatie te verlaten, 

tenzij anders is overeengekomen.  

12. Het is verboden glaswerk en/of andere zaken behorende bij de inboedel van het Sportcafé 

mee te nemen naar buiten. 

13. Het is verboden buiten en rondom onze sportaccommodatie(s) alcoholhoudende drank te 

nuttigen.  

14. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt.  

15. Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de algemeen 

heersende opvattingen omtrent normen en fatsoen.  

16. Toegang tot de accommodatie(s) zal worden geweigerd indien de bezoeker zich niet kleedt 

conform de heersende zeden.  

17. Het is verboden sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of die 

strepen op deze vloeren achterlaten.  

18. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen en/of blusmiddelen, anders dan 

in geval van nood.  

19. Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels.  

20. Aan meegebrachte huisdieren wordt de toegang geweigerd, met uitzondering van 

geleidehonden of hulphonden.  

21. Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie te 

plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervalide betreft.  

22. Het verlaten van de accommodatie dient kalm en ordentelijk te geschieden. Maak geen 

overbodig rumoer, houd rekening met omwonenden en respecteer hun nachtrust en privacy.  



23. Het bezit van wapens, daaronder onder meer te verstaan ieder voorwerp dat als slag- steek- 

of schietwapen zou kunnen worden aangewend, is verboden.  

24. Het bezit van explosieven en vuurwerk is verboden. 

25. Het is niet toegestaan muziek ten gehore te brengen middels zelf meegebrachte 

muziekinstallatie(s), zonder uitdrukkelijke toestemming van de bedrijfsleiding. 

26.  Zonder geldige reden rondhangen in- of nabij de kleed, was- en doucheruimten is niet 

toegestaan.  

27. De klant dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren, wanneer medewerkers daar om 

vragen. Indien de klant weigert om zich te legitimeren, of indien deze daartoe niet in staat is, 

wordt deze de verdere toegang tot de sportaccommodatie ontzegd. Indien de ernst van de 

gedraging van de klant daartoe aanleiding geeft, kan deze worden overgedragen aan de 

politie, of – in het geval van een minderjarige – aan diens wettelijke vertegenwoordiger(s).  

28. Houd de accommodatie(s) schoon, gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

29. Overtreding van een bepaling leidt tot verwijdering, uit- en ontzegging van toegang tot de 

accommodatie. Tevens zal in voorkomende, ernstige gevallen, ter beoordeling aan de 

bedrijfsleiding, aangifte worden gedaan bij de politie. De beheerder van de 

sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of 

verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden. 

 


