
HUISREGELS 

Wij gaan er alles aan doen om er een fantastische dag van te maken. Het is voor 

ons wel van belang dat je daar ook aan meewerkt. Lees alstublieft onze 

huisregels goed door en communiceer ze indien nodig aan je kind(eren). Bij 

voorbaat dank namens organisatie. 

 

BELANGRIJKSTE REGELS UITGELICHT 

 Minimum leeftijd 10 jaar. 

 Een team bestaat uit maximaal 4 deelnemers. 

 Een goede algemene gezondheid. 

 Het bij je hebben, gebruik en handelen in drugs is verboden. 

 Je dient nuchter deel te nemen aan onze activiteitenprogramma’s.  

 Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme of hinderlijk gedrag. 

 Aanwijzingen van het personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd. 

 Indien onze huisregels worden overtreden wordt direct de toegang ontzegd. 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel. 

 Eventuele schade aan de baan wordt op de veroorzaker verhaald. 

 

VOLG AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL OP 

Wij doen er alles aan om de Wipe Out voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van 

de vrijwilligers zijn hierop gericht. Als je de huisregels overtreedt, kunnen wij je direct de toegang ontzeggen. 

Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Door deel te nemen aan de Wipe Out stem je met de 

voorwaarden in. Vind je tijdens de Wipe Out een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, lever je 

dat dan bij ons in. Na uiterlijk twee weken brengen wij gevonden voorwerpen naar de politie. Wie een gevonden 

voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Als je kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kun je ons 

daarvoor niet aansprakelijk stellen. 

 

DEELNAME 

Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kunnen wij in het kader van de minimumleeftijd vragen om 

een legitimatiebewijs. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. 

De minimum leeftijd voor deelname is 10 jaar (minderjarige deelnemers hebben altijd toestemming van een ouder 

nodig).  Daarnaast geld dat de deelnemer een goede algemene gezondheid dient te hebben. Deelnemers dienen zich 

voorafgaand in teams aangemeld te hebben. Een team bestaat uit maximaal 4 deelnemers. 

 

UITSLUITING VAN DEELNAME 

Wipe Out is een uitdagende activiteit met een verhoogd risico.  

Daarom worden mensen uitgesloten die: 

 zwanger zijn; 

 hartklachten hebben; 

 een pacemaker dragen; 

 een lichamelijke beperking hebben; 

 een medische aandoening hebben waarvan logischerwijs te verwachten valt dat deze aandoening zal verergeren 

door deelname aan de activiteit. Raadpleeg bij twijfel vooraf een (huis)arts; 

 personen onder invloed van drank en/of drugs. 

 

ZORGVULDIGE WIJZE OMGAAN MATERIALEN 

De Deelnemers dienen op zorgvuldige wijze met alle materialen en gebruiksvoorwerpen om te gaan en deze in 

overeenstemming met hun bestemming te gebruiken. Op de stormbaan mag niet gegeten en gedronken worden. De 

baan mag niet betreden worden met scherpe objecten ingeval van beschadiging worden de kosten op degene 

verhaald. De stormbaan is geen springkussen, als je wil springen gebruik dan het naastgelegen springkussen. De 

deelnemers dienen te allen tijde de instructies van de begeleiders op te volgen. In geval van vervuiling/beschadiging 

aan de stormbaan, is deelnemer aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder 

bedrijfsschade). 

 

 

  



GEEN WAPENS OF DRUGS 

Je mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draag je toch een wapen, dan 

waarschuwen we de politie. Je mag ook geen hard- of softdrugs, zoals pillen gebruiken. Je mag ze ook niet op zak 

hebben. Word je betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering. 

 

GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN, GEEN AGRESSIE OF RACISME 

Je mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, 

mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. 

 

GEEN HINDERLIJK GEDRAG 

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt volgt verwijdering. De toiletruimte bij de kinderboerderij is alleen 

bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen in deze ruimte is dus niet toegestaan. De Wipe Out 

baan is rookvrij. Je mag wel roken in het naastgelegen veld.  

Alle uit de hinder of overlast van een deelnemer voortvloeiende kosten komen van de deelnemer. 

 

KLEED JE CORRECT 

Er mogen geen schoenen gedragen worden op de stormbaan. Trek kleding aan dat vuil mag worden en dat kapot 

mag gaan (indien kleding kapot gaat of vlekken niet uit kleding gaan is de organisatie niet aansprakelijk). Bril en 

sieraden worden afgedaan. Piercings worden uitgedaan of afgeplakt. Telefoons mogen niet mee de stormbaan op. De 

organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging van deze spullen en letsel, zoals uitgescheurde oorlellen. 

 

GEEN OVERLAST VOOR DE BUREN 

Bij het betreden en verlaten van de Wipe Out vragen wij je geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals eigendommen 

van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden. 

 

KLACHTEN 

Heb je klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een vrijwilliger. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak 

weinig meer aan doen. 

 

OVERTREDING VAN DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS. 

Als je de huis- en gedragsregels overtreedt, mag je door onze vrijwilligers meteen worden verwijderd van de 

stormbaan. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. 

Indien aanwijzingen en/of instructies van de organisatie, dan wel haar vrijwilligers, dan wel door haar ingeschakelde 

derden, dan wel in de door de gehanteerde huisregels, niet worden opgevolgd, vervalt iedere aansprakelijkheid van 

de organisatie. 


