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1 Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het Trampolinepark, onderdeel van indoorpretpark, wordt de gebruiker en/of de begeleider geacht kennis  
 te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden en regels en hiermee akkoord te gaan. De spelregels hangen naast de ingang van het  
 Trampolinepark. 
 iedereen die het Trampolinepark betreedt dient dit reglement gelezen te hebben zodat een ieder zich bewust is van de risico’s met betrekking  
 tot mogelijk letsel of schade die het gebruik maken van de faciliteiten van het Trampolinepark met zich mee kan brengen.

2 Betreden van het Trampolinepark en het gebruik maken van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers en gebruikers van de  
 faciliteiten van het Trampolinepark, dan wel de begeleiders van deze persoon of personen, al dan niet minderjarig, dienen zich ervan bewust te zijn  
 dat deelname risico’s op letsel met zich mee kan brengen en accepteren deze risico’s. indoorpretpark sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van  
 het betreden en het gebruiken van het Trampolinepark en alle andere activiteiten tijdens het verblijf bij indoorpretpark, in welke vorm dan ook, uit.

3 Het gebruik van het Trampolinepark wordt uitdrukkelijk afgeraden voor zwangere vrouwen, mensen met hartklachten, ademhalingsproblemen,  
 rugklachten, evenwichtsstoornissen en epilepsie. Tevens kan met gipsen ledematen geen gebruik worden gemaakt van het Trampolinepark.  
 Ook het onder invloed, drank/drugs/ect., betreden van het Trampolinepark/indoorpretpark is niet toegestaan.

4 Bij de entreekassa wordt regelmatig door een medewerk(st)er een korte instructie/uitleg van de regels gegeven aan de kinderen/ouders/ 
 begeleiders aangaande het gebruik van het Trampolinepark. Een ieder, bij eerste bezoek, krijgt ook bij de entree het reglement, met feestje 1 voor de  
 begeleiding. Dit is in het belang van de eigen veiligheid en die van de andere aanwezigen. Er is altijd een herkenbare medewerk(st)er op het  
 Trampolinepark aanwezig welke let op de veiligheid, gedrag en regelmatig de “jumpers” aan spreekt op eventuele overtredingen van de regels en  
 natuurlijk ook van tips voorziet.
 De instructies aangaande het gebruik van de trampolines dienen ter kennis te worden aangenomen en te worden opgevolgd zodat een ieder veilig en  
 plezierig gebruik kan maken van het Trampolinepark.

5 Bij het betreden en het gebruik maken van het Trampolinepark dienen te allen tijde de (veiligheids-)instructie(s) van de medewerk(st)er van indoor 
 pretpark opgevolgd te worden.
 Dit geldt ook voor de tijdsduur van het “jumpen” op het Trampolinepark.
 Het niet opvolgen van instructies door herkenbare medewerk(st)er van het Trampolinepark kan tot gevolg hebben dat de betreffende persoon of  
 personen het Trampolinepark dienen te verlaten.

6 De tijdsduur van het gebruik maken van het Trampolinepark wisselt al naar gelang de drukte; bij grote drukte is de “jump”-tijd korter dan wanneer het  
 rustig is. Een medewerk(st)er geeft aan wanneer het Trampolinepark moet worden verlaten om plaats te maken voor de volgende groep personen.  
 natuurlijk kan er weer in de rij worden aangesloten voor een volgende “jump”-ronde. Tevens kan er overdag, wanneer het Trampolinepark “vol” is,  
 gebruik worden gemaakt van diverse andere faciliteiten.

7 Wanneer de regels en voorwaarden van het Trampolinepark en/of de andere activiteiten van indoorpretpark niet worden nageleefd, zijn we  
 gerechtigd om toegang tot het Trampolinepark en/of indoorpretpark te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde entreegeld.
 Dit geldt voor zowel enkele personen als ook voor meerdere personen die als groep aanwezig zijn.
 Tevens kan dit gevolgen hebben voor een eventueel volgend bezoek van de persoon in kwestie of van de gehele groep.

8 Het betreden van het Trampolinepark dient bij voorkeur op blote voeten of op antislip sokken te geschieden.(indoorspeeltuin met (antislip) sokken).  
 Schoeisel (slippers, open-/dichte-/surf-/*ballet-/etc. schoenen) is niet toegestaan. Op *medische indicatie na.
 Gezien de intensiviteit en het sportieve karakter zijn sportkleding, T-shirt, jogging- en/of korte broek aan te bevelen. Broekriem, sieraden, ritsen op  
 broeken, horloges e.d. zijn niet toegestaan.

9.  Sieraden, camera’s, mobiele telefoons, sleutels en dergelijke goed opbergen of in kluisjes bewaren i.v.m. eventuele schade aan jezelf, anderen,  
 deze voorwerpen en/of de trampolines.

10 Tijdstip aangaande betreden van het Trampolinepark is, i.v.m. veiligheid en plezier, afhankelijk van leeftijd. Overdag word er afwisselend gebruik  
 gemaakt van het Trampolinepark. Kinderen van 6-11 jaar en kinderen van 2-5 jaar “jumpen” overdag op verschillende tijden, 2-5 jaar mag samen met  
 ouder/begeleider(+18), kijk op de website welke tijden dit zijn.
 *Overdag is leeftijd t/m 11 jaar. 
 *Bij avondopening is de minimum leeftijd 8 jaar onder begeleiding van een volwassene. Vanaf 11 jaar mag bij avondopening zonder begeleiding  
 gebruik maken van Trampolinepark.
 *Van bovenstaande leeftijden kan dus alleen door directie van indoorpretpark worden afgeweken op speciaal hiervoor aangekondigde dagen/ 
 uren en uitzonderingen. Kijk op de website welke dagen/uren dit zijn. Bij twijfel omtrent de leeftijd worden personen niet toegelaten op het  
 Trampolinepark en kan er om legitimatie worden gevraagd. Wanneer de juiste leeftijd niet kan worden vastgesteld is dit reden om iemand niet toe te  
 laten. Kijk bij twijfel altijd op de website of vraag een medewerk(st)er naar de tijden wanneer welke leeftijd op het Trampolinepark wordt toegelaten.

11 De nooduitgangen zijn bedoeld voor noodsituaties. iedere andere vorm van gebruik/misbruik maken van de nooduitgangen door bezoekers van  
 indoorpretpark resulteert in het verlaten van het pand, zonder teruggave van het entreegeld,
 Tevens kan dit gevolgen hebben voor een eventueel volgend bezoek van de persoon in kwestie of van de gehele groep.

12 Wanneer medewerk(st)ers van indoorpretpark gevaarlijke situaties constateren waarbij de veiligheid in het geding is, kan het zijn dat het  
 Trampolinepark of het hele indoorpretpark tijdelijk dicht gaat. Dit kan b.v. zijn in geval van brand, e.d.
 Later zal worden besloten of er recht is op teruggave entreegeld dan wel een gratis volgend bezoek.

13 iedereen wordt geacht zelf over zijn/haar eigendommen te waken. Er zijn afsluitbare lockers aanwezig. indoorpretpark is niet aansprakelijk voor  
 schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Dit veiligheidsreglement is op verschillende plaatsen in het pand te lezen en op verzoek los verkrijgbaar bij de entreebalie. Ook is dit te lezen op  
www.indoorpretpark.nl (Eigen eten/drinken/snoep niet toegestaan)
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