
 

Uitgebreide Corona regels bezoekers; 
• Elk gezelschap dient voor binnenkomst een verklaring van zijn of haar gezondheid af te geven 

door de vragen van de medewerker te beantwoorden. Er wordt alleen toegang verleend aan 
mensen die zich vooraf hebben aangemeld, zich kunnen legitimeren en die de vragen in het 
gezondheidscheck/triage met ‘nee’ beantwoord hebben 

• Alleen op reservering (via de website).We mogen slechts 60 personen toelaten, dus indien u niet 
kunt komen verzoeken wij u vriendelijk de reservering bij ons te annuleren. We kunnen uw plek 
dan aan een ander gunnen. Indien u niet tijdig en zonder bericht op het door uw gereserveerde 
tijdstip aanwezig bent vervalt de reservering en behouden we ons het recht voor deze aan een 
ander toe te wijzen. 

• We werken met tijdsblokken van 2 uur, elk tijdsblok start op een heel uur en eindigt 10 of 5 
minuten voor het laatste hele uur. 

• We laten maximaal 60 personen toe (niet Gamers dienen buiten het bedrijf te wachten) 
• Elke gast dient zich strikt aan de 1,5 meter en aan de andere RIVM maatregelen te houden 
• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd. 
• Er kunnen 2 personen spelen op een apparaat waarbij de afstand van 1,5 meter ten opzichte van 

een andere bezoeker. Verwachting is dat eind juni de regels worden opgerekt, waarbij t/m 18 
jaar ook weer normaal mag binnensporten 

• Reinig voor het betreden van het pand & na sanitairbezoek of het spelen de handen in bij van de 
aangegeven punten. Op diverse plaatsen in het pand stellen wij desinfecterende producten 
beschikbaar.  

• Laat je Gameplek schoon en netjes achter. De gebruiker reinigt en desinfecteert de materialen 
en apparatuur waarvan hij gebruik maakt  

• In de gelegenheid wordt visueel duidelijk de looproutes en desinfectiepunten aangegeven 
• De toiletgroepen mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt. De gebruiker 

van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door ons 
beschikbaar worden gesteld. Hiernaast worden deze meerdere malen per dag door ons 
gereinigd 

• De horeca is, in lijn met de richtlijnen met het RIVM, open. Ook in de horeca dient de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd te worden. Het is mogelijk om consumpties te kopen en te nuttigen in de 
gelegenheid. Dit zal via Pintransactie zijn. De pinterminal wordt na ieder gebruik gereinigd. Voor 
het nuttigen van consumpties in de horeca dient de gereserveerde tijd door de bezoeker als 
kader 

• De deurklinken en apparatuur worden regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteer 
• Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte desinfectiedoekjes, eigen afval 

neemt de sporter mee naar huis. De prullenbakken worden regelmatig geleegd;  
 

Regels voor medewerkers; 

• Om de veiligheid van bezoekers en zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een 
adequate informatieverstrekking van groot belang. Deze informatieverstrekking vindt aan elke 
medewerker plaats voordat hij/zij voor het eerst gaat werken en als er een aanzienlijke 
verandering in het protocol plaatsvindt, zoals bij de verandering van fases of aantallen klanten 



• Medewerkers werken mee aan de triage of het controlegesprek. Zieke medewerkers moeten 
direct naar huis.  

• Als medewerkers transacties uitvoeren met leden/abonnementhouders volgen ze de richtlijnen 
zoals beschreven bij horeca  

• Personeel dient gebruik te maken van herkenbare bedrijfskleding;  
• Door goede triage (bezoeker én medewerkers) en het nemen van de verder beschreven 

maatregelen, is geen extra persoonlijke bescherming nodig. De keuze voor gebruik van niet-
medische mondkapjes of handschoenen ligt echter bij de medewerker en bezoeker zelf.  

• Medewerkers hebben een eigen privéruimte en toilet waar bezoekers geen toegang toe 
hebben;  

• Kom op eigen gelegenheid en mijd openbaar vervoer.  
 

Uitgebreide set huisregels: 
• Het pand kan alleen betreedt worden met een geldig toegangsbewijs, legitimatie en een 

gezondheidsverklaring.  
• Toegang overdag is vanaf 12 jaar of ingezelschap van een volwassene. Toegang avond = 16+ 
• Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alchohol verkocht. Legitimatie tot 25 jaar is verplicht 
• Visitatie vinden plaats indien beveiliging dit nodig acht 
• Aanwijzingen van personeel en beveiliging dient altijd opgevolgd te worden 
• In het hele pand vragen we om rekening te houden met uw medegebruikers. 
• Tijdens Gameday worden (foto)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst 

stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken danwel te 
gebruiken voor promotionele doeleinden 

• Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven 
• Eventuele klachten kunt u melden bij het personeel of via www.game-day.nl  
• Het betreden van de locatie(s) en het bijwonen van Gameday is geheel voor eigen risico van de 

bezoeker. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade 

• De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het ongeautoriseerd ontvreemden 
van persoonlijke eigendommen 

• Voorschriften van de horeca, winkels en musea zijn van toepassing en dienen altijd nageleefd te 
worden. Net als de aanwijzingen van ons personeel en de beveiliging 

• Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. 
• Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. 
• Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren. 
• Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in 

bezit te hebben. 
• Het is verboden om in de gelegenheden te roken. 
• Het is niet toegestaan om tassen, jassen en eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te 

nuttigen. 
• Het is niet toegestaan om consumpties buiten de gelegenheid te gebruiken. 
• Het is niet toegestaan om andere gebruikers binnen de gelegenheid te hinderen, tijdens hun 

activiteiten. 
• Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, 

doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie. 

http://www.game-day.nl/


• Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande 
huisregels niet naleven, uit de gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de 
gelegenheid worden ontzegd. 

• Schade toegebracht aan de gelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de 
veroorzaker(s) worden verhaald. 

• Flyereen en/of uitdelen van samples is niet toegestaan, tenzijn dit door de organisatie 
schriftelijk is vastgelegd 

• Het is niet toegestaan commerciële activiteiten uit te voeren 
• Waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie. Dit besluit is bindend. 

 

 


