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Algemene Voorwaarden Escape Room Kerkrade V.O.F. 
Onze Algemene Voorwaarden hebben we zo simpel mogelijk proberen te houden. Heeft u vragen 
of opmerkingen, neem dan contact met ons op via de website. Onder bijzondere omstandigheden 
kan er afgeweken worden van de algemene voorwaarden. 

Reserveren 
Het reserveren van een Escape Room is verplicht. Na reservering ontvangt u van ons een tweetak 
bevestigingen. Zonder bevestiging is de reservering niet definitief! De bevestigingen komen soms 
terecht tussen de ongewenste e-mail, kijk hier even voordat u contact met ons opneemt. 

Betaling 
De Escape Room dient vooraf te worden betaald. U ontvangt van ons een betaallink waarmee u 
onder andere via iDeal, overboeking of Bitcoins kunt betalen via Mollie Payments. Het is niet 
mogelijk om achteraf op factuur te betalen, ook niet voor grote organisaties. Uiteraard kunt u 
altijd navragen of een andere wijze van betalen mogelijk gemaakt kan worden voor u. Let wel, 
hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn of er kan een aanbetaling worden gevraagd. 

Aanvangstijdstip 
Wij verwachten u 15 minuten voor uw gereserveerde tijd bij de Escape Room. Hierdoor bent u in 
de gelegenheid om nog even naar het toilet te gaan, uw persoonlijke eigendommen op te bergen 
en kunnen we u het spel nog even uitleggen. Dit is niet optioneel. 
Wanneer u te laat komt, wordt uw speeltijd ingekort en heeft u geen recht op restitutie. We doen 
dit om te voorkomen dat gasten die na u komen, hinder ondervinden van uw te laat komen. 

Drugs & Alcohol 
Gasten die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol, wordt de toegang tot de Escape Room 
ontzegd, zonder recht op restitutie. Een speler die onder invloed is, kan zorgen voor een onveilige 
situatie voor zichzelf, zijn medespelers en voor ons. Plan je activiteiten daarom goed! Ook bij 
vrijgezellenfeesten of andere bijzonderheden geldt deze regel gewoon. 

Eigen Risico 
Het spel wordt gespeeld op eigen risico. Escape Room Kerkrade V.O.F. is niet aansprakelijk voor 
letsel of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen. Bezittingen dienen voor aanvang van 
het spel opgeborgen te worden in een kluisje. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 

Schade & Diefstal 
Wij steken veel tijd in onze Escape Rooms en gaan er vanuit dat u goed met onze spullen omgaat. 
Schade die ontstaat door toedoen van een gast, zal dan ook op die gast worden verhaald. Bij 
diefstal zal daarnaast ook de politie worden ingeschakeld. Weet u niet zeker of u iets open kan of 
mag maken? Vraag het ons dan even, we kunnen u namelijk zien en horen. 
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Annuleren 
Wanneer u toch geen gebruik wenst te maken van de Escape Room en uw reservering wenst te 
annuleren, neemt u contact met ons op per e-mail of telefoon. 
Annuleren is kosteloos tot 48 uur voor uw reservering. 48 - 24 uur voor uw reservering brengen 
wij 50% van het bedrag bij u in rekening. Annuleert u binnen 24 uur voor uw reservering? Dan 
zien wij dit als No-show en brengen wij het totale bedrag bij u in rekening. 
Wanneer u niet heeft betaald binnen de aangewezen betaalperiode, kunnen wij u de toegang tot 
de Escape Room weigeren, danwel de reservering annuleren. 

Het aantal spelers 
U kunt het aantal spelers dat u heeft gereserveerd verminderen tot 48 uur voor uw reservering, 
wanneer u één enkele Escape Room heeft gereserveerd. Daarna betaalt u het gereserveerde 
bedrag. Komt u met meer personen, dan is dat ook geen probleem. U betaalt dan ter plekke het 
resterende bedrag. Let er alleen op dat u het maximum aantal spelers van de gereserveerde 
ruimte niet overschrijd! 
Wanneer u meerdere Escape Rooms heeft gereserveerd, kunt u het aantal spelers tot 7 dagen voor 
uw reservering wijzigen. Dit heeft er mee te maken dat we een eventuele overbodige kamer dan 
nog kunnen gebruiken. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegestaan in zowel de wachtruimte alsook in de Escape Room. Hulphonden 
zijn uiteraard wel welkom. 

Geheimhouding 
De oplossing van de Escape Room blijft behouden, wanneer alleen over de ervaring, maar niet 
over de geheimen verteld wordt. Beschouw jezelf daarom tot geheimhouding verplicht. Door te 
vertellen over de raadsels, gaat het plezier voor een ander verloren. Het maken van foto’s in de 
ruimtes is dan ook verboden. 

Instructies 
Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behouden wij ons het recht voor u te verwijderen 
uit de Escape Room, zonder recht op restitutie. Bij vals spelen zullen we hier eerst op ludieke 
wijze voor waarschuwen en wanneer u doorgaat met vals spelen, wordt uw tijd ingekort en dingt 
u niet mee naar een recordtijd. 

Ondertekening 
Door een Escape Room te reserveren gaat u akkoord met deze voorwaarden en met onze 
Privacyverklaring. Wij als Escape Room Kerkrade V.O.F. houden ons het recht voor om uw 
reservering op ieder moment te annuleren, in geval van bijzondere omstandigheden. 
(Bijvoorbeeld weersomstandigheden of persoonlijke omstandigheden). Uiteraard zullen we dan 
zorgdragen voor tijdige communicatie en het organiseren van een nieuwe datum.
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