
Algemene voorwaarden inzake  
de toegang tot en het gebruik  

van het speelpark.
1. De kinderen moeten ten minste 6 jaar zijn aangezien de gehele faciliteit goedgekeurd is voor 

kinderen van 6 jaar en ouder 

2. De kinderen moeten zelfstandig zijn, op een begrijpelijke wijze communiceren en moeten in staat 
zijn om zelfstandig het toilet te gebruiken of een luier dragen (er zijn geen faciliteiten om luiers te 
verschonen, O2run medewerkers helpen de kinderen die naar het toilet gaan niet.) 

3. O2run behoudt zich het recht voor om eenzijdig een kind/kinderen te weigeren indien O2run 
meent dat het/deze niet voldoet/voldoen aan de voorwaarden of dat dit in het belang van het 
kind/de kinderen is of in het belang van de andere kinderen in het speelpark. 

4. De ouder(s)/voogd(en) moet(en) in het Wijnegem winkelcomplex blijven gedurende het verblijf 
van het kind/de kinderen in het park. 

5. Het speelpark is GEEN kinderopvang. 

6. In de Nerf arena is het gebruik van een veiligheidsbril of volledig masker verplicht. 

7. Oogletsels die worden veroorzaakt door het afnemen of verwijderen van de veiligheidsbril of 
masker op het speelterrein kunnen nooit verhaald worden op W.A. event bvba(o2run). BRIL 
OF MASKER AF TIJDENS SPEL OF OP HET SPELTERREIN STAAT GELIJK AAN ONMIDDELLIJK 
VERLATEN VAN DE NERF ARENA. W.A. Event kan ten aller tijden mensen of groepen toegang 
weigeren of van het terrein verwijderen als zij dit nodig achten, dit zonder enige aanspraak te 
maken op terugbetaling van wat dan ook of nodige verantwoording tegenover de personen in 
kwestie. Zones die worden afgezet door de organisatie mogen nooit betreden worden door de 
deelnemers , deze zones worden bij elke briefing nogmaals mondeling doorgegeven. Wanneer de 
deelnemers zich toch in deze zones bevinden en daar zich iets zou voordoen kan de organisatie 
nooit verantwoordelijk gesteld worden. Als de speler materiele schade veroorzaakt aan de 
terreinen dan is de speler daar hoofdelijk en financieel voor verantwoordelijk.

8. Ingeval van een noodgeval waardoor evacuatie noodzakelijk is, aanvaardt/aanvaarden de 
ouder(s)/voogd(en) dat de o2run medewerkers alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen voor 
de evacuatie van de kinderen.

9. De ouder(s)/voogd(en) blijft/blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun 
kind(eren). W.A.event BVBA (o2run) kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een kind 
slachtoffer wordt van een ongeval, ongeacht de oorzaak van dit ongeval (zoals, maar niet beperkt 
tot een medische reden of het gedrag van een ander kind in het park). De ouder(s)/voogd(en) zal/
zullen onbeperkt aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies veroorzaakt door het 
kind/de kinderen ten aanzien van W.A. Event bvba (o2run). 

10. W.A. Event bvba  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van of schade aan 
kleding of enig ander voorwerp dat werd binnengebracht in de gebouwen van W.A. event bvba


