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Airsoft en deelname reglement
│ Realistic airsoft adventures │
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Voorwaarden unit13
1.1 leeftijd
De minimum leeftijd voor deel te nemen aan een Unit 13 event is 18 jaar.
Personen onder de 18 jaar worden niet toegelaten op de events van Unit 13, Geen uitzonderingen.
Tevens zijn huisdieren ook niet toegestaan ,tenzij anders aangegeven.

1.2 Bezoekers
Tijdens de events van Unit 13 is bezoek niet toegestaan ,tenzij aangegeven bij het bestellen van u ticket.
Indien u alleen foto´s wilt maken als fotograaf ,dient u dit ook aan te geven bij Unit 13.

1.3 Parkeer plaats
Unit 13 beschikt over een parkeerplaats bij het speelterrein.
Echter hou er rekening mee dat u auto langs de weg of langs het terrein zelf zal worden geparkeerd op
vaste of niet vaste grond, wij adviseren u dan ook niet met een sportwagen naar de events van ons te
komen.
Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan u voertuig.

1.4 Vernieling, verlies of beschadiging
Indien u op het terrein van Unit 13 een vernieling pleegt, zullen de kosten op u worden verhaald.
Beschadigingen en of defecten aan een huurkit ,die te wijten zijn aan een ongeluk of vandalisme worden
op de speler verhaald.
Normale replica slijtage valt onder de kosten van Unit 13.
Meer info over de huurkits kunt u zien op http://www.unit13.eu/uitrusting.php

1.5 inschrijven ticket verkoop (open event)
U kunt via http://www.unit13.eu uw ticket online kopen.
Indien u een huurkit reserveert dient de aanbetaling bedrag uiterlijk 3 kalenderdagen voor het event op de
rekening van Unit 13 te staan.
Vermeld altijd duidelijk u ticket nummer bij de overboeking.
Geld teruggaven is niet mogelijk tenzij anders bepaald door Unit 13.
Bank gegevens krijgt u bij de bestelling van u ticket via de mail toegezonden
Wanneer u heeft betaald stuurt Unit 13 u een bevestiging per mail toe.
Indien u die niet heeft ontvangen van ons ,adviseren wij u te bellen met ons en u stortingsbewijs mee te
nemen van u bank naar het event van Unit 13 .

1.6 Reservering privé skirm
Reserveringen kunnen maximaal drie weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden
geannuleerd.
Vindt de annulering plaats na de vastgestelde termijn van drie weken voor de gereserveerde datum dan
wordt er 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering 1 week vooraf brengen wij 90% in rekening van het totaal bedrag.

1.7 Kortingen/aanbiedingen
Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen
te vervallen, als blijkt dat er 10% minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven.
Unit 13 zal dan de normaal prijs hanteren.
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1.8 Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds beroep worden gedaan op de aanwezige Unit 13 marshals in geval
van problemen of discussies.
Zij staan tevens in voor het vlotte verloop en de veiligheid van iedereen.
Hun aanwijzingen dienen dan ook steeds opgevolgd te worden.
Er mag geen (opzettelijke) schade aan het terrein aangebracht worden. Indien dit toch zou voorvallen
dient de Unit 13 organisatie hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.
Bij opzettelijke en/of ongeoorloofde beschadigingen, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker
en/of verantwoordelijke .
Geen aankomst op het terrein in volledige spelersoutfit. Omkleden en aankleden kan ter plaatse gebeuren.

1.9 Drank en spijzen
Het meenemen van dranken en eten op een Unit 13 evenement is geen enkel probleem.
De organisatie voorziet evenwel altijd een aantal mogelijkheden om ter plaatse dranken , snoep of een
stevige maaltijd aan te schaffen op de open events tegen democratische prijzen.

1.10 Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftwapens gaat niet samen met Soft / Hard drugs.
En is dan ook volledig verboden.
Zowel tijdens het evenement ,als ervoor ,als er na.
Drank met mate toegestaan, niet tijdens of voor het spel.
Deelnemers kunnen ten allen tijde door de Unit 13 organisatie geweigerd worden op grond van (of
vermoeden van) alcohol of drugsintoxicatie.
Een deelnemer die door Unit 13 in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten
worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een terugvordering van de betaalde
deelnameprijs.
Deelnemers kunnen ten allen tijde door de Unit 13 organisatie geweigerd worden op grond van deze
bepaling, ook nog voor het evenement effectief van start gaat.
De Politie zal ook zeker worden ingelicht

1.11 Verzekering & aansprakelijkheid
Elk evenement wordt zodanig ingericht teneinde een maximum aan veiligheidsgaranties te bieden.
Elke deelnemer aan een Unit 13 evenement wordt automatisch door Unit 13 verzekerd voor gebeurlijke
ongevallen, tenzij de deelnemer lid is van het AAB waarbij de verzekering van het AAB de nodige dekking
zal geven.
De verzekering zal ingeschakeld worden bij een incident waarbij schade en/of letsel voorkomt, voor zover
dit niet ten gevolge is van het overtreden van de Unit 13 regels door één of meerdere betrokken partijen.
Elk schadegeval dient onmiddellijk ter plaatse meegedeeld te worden aan de Unit 13 organisatie, teneinde
een eventuele tussenkomst van de verzekering mogelijk te maken.
Unit 13 vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
Elke deelnemer is op de hoogte van de mogelijke risico’s waaraan hij of zij wordt blootgesteld.
Indien u de voorwaarden van onze verzekering wilt lezen kunt u mailen met ons op Info@unit13.eu
De uitspraak van de verzekering is de bindende uitspraak in een schade geval.
Uitgeschoten tanden worden alleen vergoed, indien u een fullface masker draagt.

Unit 13 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook , die
voortvloeit uit of enig opzicht verband houd met het gebruik van Unit 13 of het forum van Unit 13.
Tevens zijn wij ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van deelname aan
het forum en of onze evenementen.
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1.12 Ongeval / EHBO
Zowel op de grote events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig.
De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval.
Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de safetyzone.
Neem altijd u verzekerings pas mee naar de events van Unit 13.
Indien u niet bent verzekerd, is het u eigen risico voor deelnamen en is Unit 13 en de ongevallen
verzekering niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

1.13 Extreme Ideologieën
Badges vlaggen logo’s kleding met verwijzing naar een bepaalde groepering zijn niet toegelaten tot de
events van Unit 13 , indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons op info@unit13.eu

1.14 Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van Unit 13, zonder toestemming van Unit 13.
BB verkoop, frisdranken, verhuur van replica’s of artikelverkoop en of reclame maken is niet toegestaan.
Overtreding hier van betekent aangifte bij politie en onmiddellijke verwijdering, van de verkoper en
eventuele kopers.

1.15 Diefstal
Indien er bij Unit 13 diefstal gepleegd word , zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie

1.16 Privé event
Bij een privé event van Unit 13 zijn niet meer als 60 deelnemers geaccepteerd, dit om u de veiligheid te
garanderen en overzicht te houden.
Een open event is hier een uitzondering van.

De Replica wapen wet
2.1 Vervoer van replica
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar worden vervoert, doe dit dan ook in een afgesloten koffer.
Tevens raden wij u aan u BB’s en magazijn te scheiden van u replica tijdens transport.
Het is wettelijk verboden u replica gebruiks klaar te vervoeren !

2.2 Echte wapens/ alarm pistool
Het is verboden om echte vuurwapens of wapens bij u te hebben tijdens het event
messen,dolken,bajonetten,enz, zijn zeker niet toegestaan en verboden op de events van Unit 13.
Imitatie messen mogen wel , echter deze moeten flexibel zijn.
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Airsoft spel regels
3.1 Airsoft wapens / FPS
Geen enkele andere wapens buiten airsoftwapens zijn toegestaan op een Unit 13 evenement.
Replica’s van bewapening en materialen worden wel toegestaan, voor zover deze compleet inert zijn en op
geen enkele wijze (kunnen) functioneren.
De maximaal toegestane ontwikkelde kracht van de afgeschoten projectielen 0.20gram is vastgelegd op:
360 FPS voor elk airsoftwapen, waarvan de herlading van de BB automatisch gebeurd. Met een noshooting-zone van 5 meter.
500 FPS voor elk airsoftwapen waarvan de herlading van de BB manueel dient te gebeuren en dan met
name de sniperachtige airsoftwapens. Met een no-shooting-zone van 20 meter.
Alles boven de 500 FPS is verboden.
Fps reducers worden niet toegestaan.
Voor het begin van een event zal elk airsoftwapen getest worden door de organisatie.
Elke deelnemer kan ten allen tijde onderworpen aan een bijkomende test van zijn airsoftwapen.
Indien de ontwikkelde kracht te hoog is, zal het airsoftwapen door de organisatie worden bijgehouden tot
na het evenement.
Eventuele ander sancties ten overstaan van de speler kunnen steeds door de Unit 13 organisatie genomen
worden, waaronder weigering van toegang tot Unit 13 evenementen.

3.2 Specificatie :
Categorie Shotguns:
Categorie Sidearm’s: Pistols & Revolvers
Categorie Full Auto: Assault Rifles & SMG's
Categorie Sniper: Bolt Action (Spring or Gas/CO2)
Categorie Support Replica's: Machine guns

360FPS - Single Shot, Multi Burst
360FPS - Full Auto, Semi-Auto of Burst.
360FPS - Full Auto, Semi-Auto of Burst
500FPS - Single Shot
360FPS - Full Auto, Semi-Auto or Burst

Uitzonderingen: Dragunov SVD – Barrett M82A1 (50cal) – H&K PSG 1

3.3 FPS keurings station
U bent verplicht aan het begin van een skirm u replica te laten testen bij het Unit 13 FPS meet station.
Alle metingen dienen te worden uitgevoerd met 0.20 BB’s die u van ons krijgt verstrekt.
Indien u replica binnen de FPS zit krijgt u een duidelijke markering van de keurmeester op u replica.
In game zult u ook worden getest als controle. Indien u replica dan niet voldoet aan de FPS dan leid dit tot
onmiddellijke verwijdering van het event zonder teruggaven van entree geld.
Indien u aan het begin van de dag niet door de keuring komt, kunt u indien deze beschikbaar zijn tegen
meer betaling gebruik maken van een huurkit.
Indien deze niet beschikbaar zijn krijgt u het toegangs geld terug.

3.4 Veiligheid briefing
Iedere deelnemer dient verplicht aanwezig te zijn bij de veiligheid briefing. Deze start op aangegeven
tijdstip door de marshalls van Unit 13.
Indien u niet aanwezig bent op de briefing, doordat u bijvoorbeeld te laat bent of vertraging hebt
is er nog de mogelijkheid tot briefing bij de verhuur op aanvraag.
U heeft geen toegang tot het event zonder de veiligheid briefing!
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3.5 CQB (gebouwen)
Op de CQB terreinen (gebouwen enz.) worden de speelafstanden drastisch verminderd en extra
bescherming is dus zeker nodig.
Wij raden ten stelligste een ‘full face mask’ aan teneinde voldoende beschermd te zijn tegen de eventuele
impact van bb’s in het aangezicht.
Unit 13 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen ,indien de speler niet voldoende
voorzorgsmaatregelen heeft genomen inzake de bescherming van zijn eigen fysieke integriteit.
Tevens wordt er geen enkele vorm van granaten of pyrotechnische middelen toegestaan op de CQB
terreinen,tenzij aangegeven bij de aankondiging van deze skirm.
Binnen een CQB zone word enkel Single-shot geschoten!
Als u in het bezit bent van een full auto support wapen of een sniper dient u in de CQB zone binnen te
treden met alleen een side arm (support wapen/sniper geholstered), indien u dit niet heeft bent u weerloos,
pang regel toepassen is niet toegestaan.
Schieten van buiten naar binnen of binnen naar buiten is wel toegestaan met een sniper of support wapen.
Het is niet toegestaan om ramen, deuren en/of muren te verplaatsen of verwoesten.
Hierbij denkende aan ramen, deuren en/of muren expres gebruiken in uw tactische voordeel. (u blijft van
de ramen af, en doorboort de muren niet!).
indien u dit toch doet zult u meteen worden verwijderd van het evenement.

3.6 Hit systeem
Bij de airsoft maken wij gebruik van het Honor systeem.
Dit wil zeggen dat u eerlijk moet zijn over of u bent geraakt of niet.
Indien u bent geraakt zegt u duidelijk Hit en doen u een geel of oranje veiligheid vest aan .
Zo geeft u aan dat u niet meer in game bent en terug gaat naar de respawn (punt van vertrek)
De marshall’s van Unit 13 houden er toezicht op of u ook u hit neemt.
de
indien u dit niet doet krijgt u een waarschuwing van ons. Bij de 2 waarschuwing speelt u niet meer mee.
Indien een marshall of een embedded marshall u betrapt op cheaten, speelt u meteen niet meer mee en
maken zijn een aantekening op u cheaters bandje. (verdere informatie hierover in artikel 3.8)
Eerlijkheid is altijd zeer belangrijk binnen de airsoft.

3.7 Hit op airsoft wapen
Indien u een hit krijgt op u airsoft wapen geld dit ook als een hit, u kunt dan verder spelen met u sidearm
Indien aanwezig. Roep wel duidelijk hit op wapen zodat u tegen speler ook weet dat u geen gebruik meer
kunt maken van u geraakt wapen.

3.8 het Cheaters bandje
Alle spelers van Unit 13 krijgen een cheaters bandje op een open event.
Op dit bandje maakt de marshall, indien nodig een aantekening, bij 2 aantekeningen zult u helaas worden
uitgesloten aan deelnamen en krijgt u een gesprek bij de hoofd marshall. (geen geld teruggaven indien er
verwijdering van het event zal worden bepaald)
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3.9 Gebruik van Pyro materiaal
Pyro’s moeten specifiek zijn gemaakt voor Airsoft gebruik.
Dit betekent dat rotjes en dergelijke, niet mogen gebruikt worden tijdens een Unit 13 event.
Als andere pyrotechnisch materiaal wordt gebruikt wat niet specifiek voor airsoft is gemaakt, zullen ze
worden verwijderd.
De speler kan en zal de consequenties hiervoor ten rekening nemen.
Pyro’s die een kamer in zijn gegooid, clearen/doden iedereen in de hele kamer, tenzij je verscholen staat
achter harde cover, die je hele lichaam bedekt.
Een gipswand is geen harde cover.
Alle pyro’s zijn geclassificeerd als zijnde granaten, Buiten is de 7 meter regel van kracht alles in een straal
van 7 meter is dan Hit.
Smokes zijn toegestaan, mits niet zelfgemaakt.
Smokes zijn niet bedoeld als iets anders als rook. (zoals, ze zijn niet bedoelt als “gif-gas” om kamers te
clearen)

3.10 Minimum schiet afstand (pang regel)
Schiet niet op elkaar binnen 5 meter afstand (20 meter met voor een sniper rifle) maar zeg pang, de
tegenstander moet dan zijn hit accepteren! Dit is de zogenaamde ‘pangregel’.
De pang regel zal veel worden toegepast binnen de gebouwen, u dient als u vermoed dat de vijand zeer
dichtbij is de pang regel als volgt te hanteren.
U laat u zelf zien en vervolgens zegt u meteen pang met het u airsoft replica gericht op de tegenstander.
Hij of zij dient dan de pang te nemen als een hit.
de
Als u dit snel genoeg kunt, dan kunt u dit ook bij een 2 tegenstander uitvoeren indien aanwezig.
Echter als hij tegelijk met u pang zegt, dient u de pang ook te nemen als een hit. Bij twijfel van wie er
eerder was, nemen beide spelers hun hit.
Deze regel is voor de veiligheid van u en andere spelers!

3.11 Knife Kill
Indien u in het bezit bent van een dummy mes kunt u ook een knife kill maken.
U pakt dan u knife en tikt de speler hier mee op zijn schouder of lichaam
De speler dient dan zijn knifekill te nemen en terug te gaan naar de respawn. Bij een open event is hierbij
het medic systeem niet van toepassing. (zie artikel 3.22 voor meer informatie over het medic systeem)
De knife kill is een stille kill ,hierbij roept met geen hit maar loopt meteen terug naar de respawn.

3.12 Blind schieten
Blind schieten is zeker niet toegestaan.
Blind schieten ook wel blind fire, is een handeling waarbij hij of zij wel haar replica afvuurt maar geen
oogcontact heeft met zijn of haar doel.

3.13 Schelden of schutting taal
Zeker niet toegestaan bij Unit 13.
Indien u dit toch doet ,zal een marshall u hiervoor een waarschuwing geven met een aantekening op u
cheaters bandje.

3.14 Dead men don’t speak
Wanneer u geraakt bent, spreekt u geen tactische informatie meer door met u team.
Ook niet via portofoon , u bent immers buiten spel.
Indien u dit toch doet loopt u het risico dat een marshall dit merkt en u hiervoor een aantekening geeft op
het cheaters bandje.
© 2009 – 2011 - Copyright unit13.eu – Dit document bevat gegevens van unit 13. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of
handelsmerken/logo’s niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

Unit13.eu │ airsoftgames.nl │ ’’Realistic airsoft adventures’’│ Unit 13 Reglement voor open en prive events

Het enige wat u mag zeggen is i,m hit

3.15 De Safety zone
Wanneer u een safetyzone betreedt, verwijder dan de patroonhouder uit uw wapen (ook die van uw
sidearm of grenade launcher) clear uw wapen door enkele malen naar een veilige richting te vuren en zet
hem daarna op safe.
Binnen, naar, door of uit een safetyzone schieten is niet toegestaan.
Geen dry shots in de safetyzone ! (Uw replica afvuren zonder daadwerkelijk een BB af te vuren)
Dit is ten strengste verboden!
Unit 13 verhuur personeel is hierop een uitzondering.
Indien u de safetyzone verlaat, staat dit duidelijk aangegeven met borden.
Voor dat u hier langs loopt, plaatst u de bril of masker op u gezicht.
Deze gaat dan ook niet meer af tot dat u terug bent in de safetyzone
Het is niet toegestaan in de safetyzone ,u replica te richten naar iemand.
Bij het binnen komen van de safteyzone, wijst u replica naar boven of naar onder.
Tevens is u vinger van de trekker
Indien u de safetyzone regel overtreedt krijgt u meteen een aantekening op de cheaters bandje wij
nemen u veiligheid en de veiligheid voor andere zeer serieus !

3.16 Veiligheid bril
Een veiligheids bril ,is geen dagelijkse leesbril met veiligheids glas er in.
Ook een zonnebril is niet toegestaan. U dient in het bezit te zijn van een echte veiligheids bril.
Op het veld bent u verplicht een veiligheidsbril of masker te dragen .
het is niet toegestaan, deze af te zetten in het veld ! ook niet indien de bril beslaat.

3.17 Mens en dier
Respecteer de natuur en haar dieren, het is niet toegestaan te vuren op dieren en of voorbijgangers.

3.18 Het speelveld
In de briefing zal u worden uitgelegd tot waar het speelveld loopt.
Tevens is dit duidelijk aangegeven met rood wit lint of borden.
Indien u toch hier achter komt, bent u buiten het speelveld en moet u dit zien als een hit.
En terug gaan naar u respawn.

3.19 BB’s
Bij Unit 13 zijn alleen bio BB’s toegestaan zoals aangegeven in het AAB
Indien u niet met bio BB’s speelt, vragen wij u beleeft dit toch te doen.
Als u op het event toch met plastic BB speelt, bent u verplicht bio BB’s te kopen op locatie
Het is niet toegestaan te spelen met plastic of bio Friendly.
Voor zekerheid vragen wij u het AAB aan te houden.

3.20 Geluidssignalen
Unit 13 werkt met een aantal geluidssignalen
1 x lang - start van het spel
3 x lang - einde van het spel
1 x kort - aandacht (gebruik marshall)
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3.21 Roken
roken is alleen toegestaan op de respawn of de safetyzone

3.22 Medic systeem (alleen open events)
Op het moment van hit gaat de gewonde liggen en roept medic.
De medic zal dan naar hem toe komen en mag de gewonde genezen door de persoon een rood lintje om
te binden.
Op dat moment is de speler terug in het spel.
De medic moet binnen 5 min, Zijn gewonden genezen.
Zijn deze 5 min Verstreken is de speler dood en moet de speler terug naar de respawn zone.
De speler mag ook eerder beslissen, dat hij dood is en terug gaan naar de respawn.
De medic heeft een beperkt aantal lintjes bij zich om zijn gewonden te genezen, op is op. Max. 1 lintje per
speler.
Als de gehealde speler na een hit weer terug komt op de respawn of gewonden nest (verplaatsbare
respawn), dan moet hij zijn medic lintje afdoen en hier achterlaten voor de medic.
De medic zal de lintjes bij een tekort dan hier ophalen en weer mee nemen! Het is niet toegestaan medic
lintjes van elkaar te stelen.
Tevens heeft de medic zich net als de andere spelers te houden aan de regels: hit is hit.
Een medic mag dus ook worden genezen door een andere medic.
Maar zelf healen is niet toegestaan.
Een medic is te herkennen, aan zijn teamband band met rood kruis!
*Het gewonden nest is een mobiele respawn wat alleen een medic kan verplaatsen of kan openen.
*U herkent de respawn aan een vlag met een klok op een vlagstok.
*De vlagstok moet omhoog staan en goed zichtbaar zijn!
*Ligt de vlagstok op de grond, dan is het niet mogelijk om te respawnen ! alleen een medic kan de mobiele
respawn dan weer openen.
*De vlag mag alleen door een medic verplaatst worden! (de vijand dus ook )
*Iedereen die dan bij de mobile respawn staat tijdens het verplaatsen, gaat terug naar de andere respawn
(u draagt tot u weer in het spel bent een fluorvest)
*Aan de mobiele respawn zal een klok zijn geplaatst wat u tijd van respawn aangeeft ( 10 min)
*Een medic kan geen spelers terug halen van de dood. Het is dus niet mogelijk om bij de respawn te
healen u zit u tijd gewoon uit.

Klachten en/of suggesties:
Unit 13 staat open voor suggesties.
Indien iets niet naar wens is, of u een serieuze klacht heeft betreffende de gang van zaken, aarzel dan niet
en spreek een marshal aan in de safety zone (niet tijdens het spel).
Zij zullen u dan doorsturen naar de manager van unit 13, die zeker naar u zal luisteren.
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Camping reglement unit13 outdoor adventures
1. Algemeen
• Dit campingreglement is van toepassing op alle huurders en verblijvende, hierna te noemen "de gebruikers", van
•
•
•
•
•
•
•
•

het kampeerterrein.
Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten aanzien van alle onderstaande punten erkend.
Gebruikers dienen instructies van de organisator op te volgen.
In geval van een overtreding, kan de organisator de hulp van de politie inroepen.
Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
Alle voorzieningen, verzorgings- en afvoerstations alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden
behandeld.
Veroorzaakte schade dient onverwijld aan de organisator te worden gemeld.
De organisator is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan goederen welke aan kampeerders en
bezoekers toebehoren.
Een handeling in strijd met dit camping reglement kan met verwijdering van de camping worden bestraft, verder
behoudt de organisator zich juridische stappen voor.

2. Aankomst en vertrek
• Om een kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de
kassamedewerker.

• Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
3. kassa
• De kassa is geopend van 07:30 tot 09:30 uur. Indien de kassa gesloten is kunt u bellen met het telefoonnummer
van Unit 13 outdoor adventures, dit staat tevens vermeld op het toegangshek.

4. Betaling
• Betaling vindt plaats bij de kassa of betaling via bank/giro, voorafgaand aan uw verblijf.
5. Rust en stilte
• Iedere lawaaioverlast, met name tussen 24.00 en 07.00 dient te worden nagelaten.
• Radio's , televisies en generatoren mogen geen hinder zijn voor anderen.
6. Bezoekers
• Bezoekers dienen zich te melden bij de kassa of terwijl buiten kassa tijden per telefonisch contact van Unit 13
outdoor adventures.

• Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
• De auto('s) van bezoeker(s) moet(en) op het aangewezen parkeerterrein blijven tenzij anders in overleg met de
organisator of iemand van de supervisors.

• Een ieder dient in het bezit te wezen van een geldig toegangsbandje.

7. Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein
• Op het terrein van Unit 13 outdoor adventures gelden de regels van de wegenverkeerswet, toegestaan is alleen
stapvoetse snelheid.

• Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats, buiten de camping te worden geparkeerd.
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• Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de organisator geparkeerd zijn kan/kunnen door de organisator
voor rekening en risico van de houder weggesleept worden.

8. Afval
• De camping dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
• afvalwater dient via het aanwezige sanitaire station te worden verwijderd.
• Alleen de op de camping in de huishouding normale hoeveelheden onstaande afval mag via de gereedstaande
•

containers worden verwijderd, hierbij dient het afval dienovereenkomstig te worden gesorteerd. Afval dient in
een afgesloten vuilniszak te worden gedeponeerd.
Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis. (tenten BBQ enz)

9. Staanplaatsen
• Het kampeermiddel en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de
aanwijzing van een van de marshalls.

• De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle
•
•
•
•

milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de organisator in het kader van
milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen.
Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te
zagen en iets te planten.
Alle beschadigingen aan beplanting, omheiningen en installaties worden verhaald op diegene die ze heeft
aangebracht.
De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst.

10. Veiligheid
• Het barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Barbecueën op kolen zijn niet toegstaan dit in

•
•
•
•
•
•
•

verband met de brandveiligheid, Hierbij moet gegarandeerd worden dat noch het gazon noch de bestrating
wordt beschadigd. gelieve de bbq op een verhoogde standaard te plaatsen. Gelieve erop te letten dat uw buren
door rookontwikkeling niet op ontoelaatbare wijze worden lastig gevallen.
Open vuur is verboden. Dit word geregeld door Unit 13 outdoor adventures.
Elektrische kachels of gas kachels dient u uit te doen voor u gaat slapen.
Roken in de sanitaire ruimtes is niet toegestaan.
Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct de organisator of een van het
personeel te waarschuwen.
De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de verhuur en EHBO post.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de organisator.
U leeft op de camping het reglement na wat betreft wat is omschreven in het airsoft reglement dus dit houd bijv in
(geen magazijnen in de replica’s ,wapens op safe, niet schieten in de safety zone) enz

11. Huisdieren
• Honden en andere dieren van gebruikers zijn niet toegestaan hiervoor is Unit 13 outdoor adventures niet wettelijk
aansprakelijk.

12. Spelen
• Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de nabijheid van de staanplaatsen, installaties of
sanitaire voorzieningen.

• Ook het schieten op tenten apparatuur of enigszins andere spullen in de safetyzone is ten strengste verboden, bij
overtreding word u gelijk verwijdert van het terrein .
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13. Stalling
• De organisator is niet aansprakelijk voor dit materieel in de afwezigheid van de eigenaar.
- Op elke overeenkomst tussen UNIT 13 en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Unit 13 - Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen UNIT 13 en een opdrachtgever, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden
zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met UNIT 13 voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.

Artikel 2. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De prijzen in de offertes zijn
inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
UNIT 13 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering
van de overeenkomst dit vereist, heeft UNIT 13 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. UNIT
13 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat UNIT 13 is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie

Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14
dagen na terugkeer van het betreffende arrangement schriftelijk te worden gemeld aan UNIT 13. Indien een klacht gegrond
is, zal UNIT 13 er alles in het werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.

Artikel 5. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door UNIT 13 aan te geven wijze. Na het
verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in
welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van UNIT 13 en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens UNI 13 onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten
en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval dat UNIT 13 goede gronden heeft om te vrezen dat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan is Picasoft (onderdeel van Bookpursuitgerechtigd om zekerheid
voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een
verzoek van UNIT 13 daartoe.

Artikel 6. Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Indien UNIT 13 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van UNIT 13 is
beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. UNIT 13 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8. Overmacht
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Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop UNIT 13 geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor UNIT 13 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de
verplichtingen van UNIT 13 opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door UNIT
13 niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien UNIT 13 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Geschilbeslechting
Terzake van geschillen over met UNIT 13 gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van UNIT 13
bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de
woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij UNIT 13 verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet
bevoegde rechter.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen UNIT 13 en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden
Kamer van Koophandel en Unit 13 , Inschrijfnummer 14109938. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Tot slot
Wanneer een marshall constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreed, zal hij uw
toegangsbandje markeren.
Bij twee markeringen dient u het speelterrein zonder discussie te verlaten.
Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per
direct en zonder waarschuwing vooraf van ons terrein te verwijderen.
Directe verwijdering volgt ook, indien u vooraf of tijdens het event drank of andere verdovende middelen
gebruikt.
Dit in verband met uw en onze veiligheid.
Unit 13 behoud zich het recht voor, deze regels, zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen
Tevens hopen wij dat u een leuke tijd zult hebben bij unit 13
Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u ons mailen of bellen
wij kijken uit naar u komst !
____________________________________________________________________________________________________
Internet www.unit13.eu
e-mail: info@unit13.eu

Tel.: 0031-(0)652320455
0031- 458509339

ING Bank :
3335577

KvK.Nr:
14109938

BTW nummer :
NL157013674B01

© 2009 – 2011 - Copyright unit13.eu – Dit document bevat gegevens van unit 13. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of
handelsmerken/logo’s niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden.

