Huisregels Jungle Escaperoom Zeeland

Het spelen van onze escaperoom is natuurlijk super leuk, maar om er voor te zorgen dat
alles goed verloopt hebben we een aantal huisregels waar je je aan dient te houden tijdens
het spelen:
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Het spelen van Jungle Escaperoom Zeeland is geheel op eigen risico.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is betaling voorafgaand aan de Jungle
Escaperoom door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie.
Indien is overeengekomen dat de betaling zal zijn door middel van factuur, dient het
volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan.
Er is een mogelijkheid beschikbaar om waardevolle spullen en telefoons in op te
bergen. Telefoons en horloges zijn niet toegestaan tijdens het spel.
Je kan deelnemen aan de Jungle Escaperoom met minimaal 3 en maximaal 5
personen.
Voor de Jungle Escaperoom hanteren we geen minimum leeftijd, wel dienen
deelnemers jonger dan 16 jaar begeleid te worden door minimaal 1 volwassene.
De Jungle Escaperoom is gebouwd in een tropische plantenomgeving. Het kan er
warm zijn, dus draag je kleding in laagjes en hou rekening met warmte (vooral in de
zomer).
Zorg dat je precies op het juiste tijdstip aanwezig bent, indien je te laat bent kan dit
resulteren in een kortere speeltijd. De aankomsttijd staat vermeld in de
reserveringsbevestiging.
De speeltijd bedraagt 60 minuten. Voordat de speeltijd ingaat, krijg je een korte
uitleg en na de speeltijd zit een drankje bij de prijs inbegrepen.
Ga met respect om met de tropische bomen, planten en dieren. De dieren in het
tropische bos hebben niks met het spel te maken en mogen niet aangeraakt worden.
Het is niet toegestaan dingen te forceren, plukken of kapot te maken. Gemaakte
kosten van moedwillig dingen forceren of kapotmaken worden verhaald op de
hoofdboeker.
Het is niet toegestaan om de Jungle Escaperoom onder invloed van alcohol of drugs
te spelen. Indien het personeel vermoedt dat een deelnemer onder invloed is van
alcohol of drugs, behoudt het personeel zich het recht om de persoon in kwestie van
(verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende activiteit in zijn
geheel stil te leggen. De betreffende deelnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle
schade die Jungle Escaperoom Zeeland lijdt.
De reservering is alleen bevestigd na het ontvangen van de bevestigingsmail. Het is
mogelijk dat deze in de Spamfilter van je mailbox terecht is gekomen. Niets
ontvangen? Neem direct contact met ons op.
Annuleringen dienen per mail aan groepen@omnium.nl te gebeuren.
Annulering langer dan 72 uur voor aanvang: kosteloos
Annulering korter dan 72, maar langer dan 24 uur voor aanvang: €25,00 per
gereserveerde kamer
Annulering korter dan 24 uur voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs
Bij het versturen van de reservering ga je akkoord met bovengenoemde huisregels.
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