spelregels
STREETLIFE ESCAPE IS EEN ESCAPE ROOM IN DE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VAN
WENDER IN LEEUWARDEN. DE ROOM IS ONTWIKKELD EN INGERICHT DOOR CLIENTEN EN
BEGELEIDERS VAN WENDER. DE ROOM BESTAAT UIT RUIMTES DIE JOU ALS DEELNEMER HET
GEVOEL GEEFT DAT JE EVEN GEEN DAK MEER BOVEN JE HOOFD HEBT EN OP ZOEK BENT
NAAR EEN PLEK OM TE VERBLIJVEN. ALS JE BINNEN 60 MINUTEN ONTSNAPT, HEB JE HET
SPEL GEWONNEN. HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE SPELREGELS. VOORAF NEMEN WIJ
DE SPELREGELS NOG EVEN STAP VOOR STAP MET JE DOOR. SUCCES!
Je speelt het spel met minimaal 2 en maximaal
6 personen.

·

Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn.

·

Je wint het spel wanneer je binnen 60 minuten uit
de room ontsnapt.

·

Loop je vast tijdens het spel? Vragen om hints mag,
maar let op! Elke hint kost een strafpunt.

·

Wees op tijd. Het spel begint namelijk exact op het
gereserveerde tijdstip. Zijn jullie te laat? Dan gaat
dit van je speeltijd af! Zorg dus dat je 10 tot 15
minuten van te voren aanwezig bent om eventuele
vragen te stellen.

·

Voorwerpen en apparaten waar je een tijd op af kan
lezen, zijn niet toegestaan tijdens het spel.

·

Het is niet toegestaan om brute kracht te gebruiken
of dingen te forceren tijdens het spel.

·

Het is niet toegestaan om de room onder invloed
van drank en/of drugs te betreden. Toegang tot de
room zal in dit geval worden ontzegd.

·

Twijfelt een medewerker van de escape room bij
aanvang van het spel aan de gesteldheid van een
deelnemer, dan heeft de medewerker het recht de
deelnemer te weigeren.

·

Er is camerabewaking aanwezig voor de veiligheid
van de deelnemers. Instructies dienen te allen tijde
opgevolgd te worden.

·

Toegang tot de room en het spelen van dit spel is
geheel op eigen risico.

·

Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke
eigendommen en of schade die hier aan
toegebracht wordt.

·

De room vindt plaats in een maatschappelijke
opvang, hier wonen 40 personen. Daarom vragen
wij rekening te houden met onze bewoners in en
rondom het pand.

·

We vragen om persoonsgegevens van de
deelnemers, dit met betrekking tot brandveiligheid.

Annuleren
Tijdig annuleren is kosteloos. Bij het niet
komen opdagen wordt het volledige bedrag
in rekening gebracht. Stuur een email naar
escaperoom@wender.nl als je de boeking
wilt annuleren.
Geheimhouding
Het plezier van de room blijft behouden wanneer
alleen over de ervaring, maar niet over de geheimen
verteld wordt. Beschouw jezelf daarom tot
geheimhouding verplicht.
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