Algemene voorwaarden Escape Room Fun Farm
Spelregels
 Het Escape Room spel duurt 1 uur.
 Bij te laat komen kan dit van de speeltijd afgaan.
 Voor elke kamer is een minimale leeftijdgrens. Kinderen onder die leeftijd mogen eventueel mee onder
begeleiding van minimaal 1 volwassene (18+). Dit is wel geheel op eigen risico.
 Mensen onder invloed van drank of drugs worden niet toegelaten tot het spel en andere faciliteiten op de Fun
Farm.
 Het spel wordt gespeeld op eigen risico.
 Opzettelijk toegebrachte schade zal worden verhaald.
Reserveren
 Reserveren kan online, via de e-mail of telefonisch.
 Is een dag of tijd niet meer beschikbaar op de site, dan is deze volgeboekt.
 De reservering wordt bevestigt per e-mail.
 Geen bevestigingsmail ontvangen? (Check de SPAM folder) Dan is de reservering niet doorgekomen. Reserveer
opnieuw of neem contact met ons op.
Annuleren
 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het spel.
 Aantal personen kan tot 48 uur van tevoren gewijzigd worden. Dit aantal is bindend voor de nota.
 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang worden er organisatiekosten in rekening gebracht.
 Bij niet opdagen (zonder annuleren) wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 Annuleren kan telefonisch, via de "Annuleer de afspraak" link in je bevestigingsmail of via
info@escaperoomfunfarm.nl.
Betaling
 Wij accepteren PIN en contante betalingen.
 Indien gewenst kan er betaald worden op factuur.
Eigen risico
Tijdens het doorzoeken van de kamer dienen onder anderen decoratieve elementen te worden verwijderd. Hierdoor is
er een minimaal risico op letsel dat niet kan worden uitgesloten. Deelname
aan de spelactiviteiten geschiedt op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel opgelopen tijdens een
bezoek aan de Fun Farm kan niet worden verhaald op het bedrijf.
Overig
 Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen en of schade die hier aan toegebracht wordt.
Kluisjes worden ter beschikking gesteld om waardevolle spullen in op te bergen.


Foto's die van jullie gemaakt worden tijdens het bezoek aan de Fun Farm, kunnen gebruikt worden voor
derde doeleinden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, laat het ons weten.
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