
Algemene verordening 

Naam: ……………………………………  Voornaam: ……………….……………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………  Num: …..   Bus: ……………. 

Code:…………..   Stad: …….………………………………………………………………… 

Geboortedatum:  ...... / ……. / …………. Tel : ……………………………………………… 

Elke deelname aan paintball houdt automatisch de aanvaarding van de verordening. 

1.0 - Elk alcoholmisbruik of consumptie van illegale substantie is verboden. De consumptie 
van alcohol. 

1.1 - De paintball is een uitdaging zowel moreel als fysiek, dienovereenkomstig verklaren de 
spelers dat ze in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn om deel te nemen. 

1.2 - De paintball is hoofdzakelijk een sport, de Fair-play is te dwingen in alle gevallen. 

1.3 -  De spelers leggen zich vast op de beslissingen van de scheidsrechters te respecteren. 

1.4 - De spelers leggen zich vast op de andere spelers te respecteren 

1.5 - De spelers moeten het voorziende materiaal van paintball.be respecteren. Het materiaal 
ter beschikking gesteld moet worden weergegeven in een staat, een deel verloren of 
beschadigd worden aangerekend. 

1.6 - De spelers leggen zich vast op de plaatsen en de nabuurschap (milieu en gebouwen) 
te respecteren. Geen afval zal worden achtergelaten op het veld. Uit respect voor de buren 
vragen we jullie niet te veel lawaai te maken. 

1.7 - Het is strikt verboden om het materiaal van paintball te gebruiken buiten de speelzonen 

1.8 - Het dragen van de helm is VERPLICHT op het veld. De helm is VERPLICHT op de 
grond. In geen geval zal jullie jullie masker niet uitdoen in de speelzone zelfs als jullie geraakt 
zijn. 

1.9 - Niet schieten binnen 10 meter, als jullie te dichtbij zijn, schiet niet! Het fysieke contact 
zal niet worden getolereerd. 

2.0 - In de loop van de partij is het verboden om de limieten van spel verlaten. Het verlaten 
van de limieten leidt tot een diskwalificatie. 

2.1 - Er is geen ophalen van bal die op de grond 

2.2 - Je bent "geëlimineerd" als je geraakt wordt door een bal. De tikje zijn geldig op het 
lichaam en op de marker. 
 



2.3 - Zodra je geraakt bent, moet je de speelzone verlaten door het verhogen van je marker.  
(ALTIJD het masker bijhouden). 

2.4 - Je mag uw vinger niet leggen en verhoogt het pistool in de richting van een persoon 
vóór het fluitsignaal van de scheidsrechter, zodra je de speelzone verlaat, moet je 
nogmaals jouw geweer naar beneden houden en de vinger van de trekker verwijderen. 

Alle minderjarigen dienen de schriftelijke toestemming van de ouders. 

We zullen geen enkele nalatigheid ten opzichte van veiligheid aanvaarden, iedere 
persoon die niet voldoet aan deze regels wordt onmiddellijk uit het spel uitgesloten 
zonder restitutie. 

Hierbij heb ik de veiligheidsregels gelezen. Leaintball.be aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade. 

Datum   Handtekening (voorafgegaan door de vermelding « gelezen en begrepen »): 

 

 

   

 

 


