
 

Break OutB 

Aanvullende voorwaarden Break Out Grunopark  
op de Algemene Voorwaarden van de VeBON  

 
Op al onze activiteiten en arrangementen zijn de algemene voorwaarden van de VeBON van toepassing en de aanvullende 

voorwaarden van Break Out Grunopark. Indien niet bijgevoegd zijn deze op te vragen bij Break Out Grunopark. 

Algemeen 

 Prijzen zijn inclusief BTW, voorbereidingskosten, instructeurskosten, materiaal en vervoerkosten. 

 Drankjes zijn niet in de prijzen meegenomen, tenzij vermeld. 

 Het gebruik van alcohol voorafgaand aan of tijdens wateractiviteiten is ten strengste verboden. Voor het waarborgen van jullie 

veiligheid en die van andere deelnemers kan Break Out Grunopark bij alcoholgebruik deelname aan wateractiviteiten 

weigeren zonder restitutie. 

 Minimaal één week voor arrangementsdatum het exacte aantal deelnemers doorgeven. Indien de wijziging in het aantal 

personen niet op tijd is doorgegeven en minder is dan opgegeven, dan wordt het vooraf opgegeven aantal personen 

doorberekend. Je ontvangt dan wel een tegoedbon ter waarde van het ontstane verschil. 

 Speciale menuwensen zoals diëten en vegetarische wensen eveneens tijdig, minimaal 1 week van te voren doorgeven. 

 Voor aanvang van het arrangement moet de bijgevoegde validiteitlijst volledig ingevuld ingeleverd worden bij Break Out. Dit 

mag eventueel op de dag zelf. 

  Lichamelijke gebreken en / of verhoogde kans op blessures door de lichamelijke  gesteldheid van de deelnemers (bijv. 
hartpatiënt, nek- of rugklachten) dienen vooraf bij ons te zijn gemeld. (Zie ook validiteitslijst) 

 Indien een aanbetaling gevraagd wordt dient u deze uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum door ons te zijn 
ontvangen.  

 Een boeking tot € 500,00 dient 1 week voor tijd in zijn geheel voldaan te zijn. Een boeking hoger dan € 500,00 vragen 
we om een aanbetaling van 50% die maximaal 14 dagen na tot stand komen van de overeenkomst voldaan dient te zijn. 

 Bij een eventuele betaling bij de receptie voorafgaand aan het arrangement zijn individuele betalingen niet mogelijk. Er 
moet in 1 x voor de gehele groep betaald worden 

 Het accoord geven van de opdracht; telefonisch, via mail of het retourneren van een getekende opdracht is bindend 

 Bij niet tijdige betaling berekenen wij een toeslag van 2%, met een minimum van € 25,00. 

 Graag bij alle betalingen naam en debiteurennummer vermelden.  
 
Hieronder vindt je de belangrijkste voorwaarden en adviezen per activiteit. 

 

 

 

 

 

Kabelwaterskien, Wakeboarden & Banaanvaren Paintball

* Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen * De minimumleeftijd is 18 jaar

* Zelf zwembroek en handdoek meenemen * Arrangement is incl. 50 kogels per persoon.

* Tarieven zijn exclusief wetsuits, tenzij anders vermeld * Extra kogels, drinken en snacks kunnen tegen

* Wetsuits zijn te huur voor € 5,00 per uur    contante betaling op de Paintballzone gekocht worden

* Brildragers wordt geadviseerd een sportbril te dragen * Kleding advies; gemakkelijk zittende kleding en sokken 

* Dragen van een zwemvest is verplicht. * Schoeisel advies: stevige schoenen met platte zolen

* Het dragen van een helm bij waterskien en * Brildragers adviseren we een sportbril of lenzen te

   wakeboarden is verplicht    dragen

* Alcohol vooraf of tijdens activiteit is verboden Highland Games, Expeditie Robinson & Sterrenslag

Bilboarden * Activiteiten zijn inclusief materiaal

* Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen * Kleding advies; gemakkelijk zittende vrijetijdskleding 

* Zelf zwembroek en handdoek meenemen * Schoeisel advies: platte zolen

* Tarieven zijn inclusief materiaal * We adviseren om een handdoek en een nieuwe set

* Brildragers wordt geadviseerd een sportbril te dragen    kleding mee te nemen.

* Dragen van een zwemvest is verplicht. Abseilen & Kratstapelen

* Alcohol vooraf of tijdens activiteit is verboden * Activiteiten zijn inclusief materiaal

Klimpark * Kleding advies; gemakkelijk zittende vrijetijdskleding 

* Activiteiten zijn inclusief materiaal * Schoeisel advies: platte zolen

* Kleding advies; gemakkelijk zittende vrijetijdskleding * Lange haren moeten in een staart

* Schoeisel advies: platte zolen * Loshangende shawls graag afdoen

* minimale lengte 120 cm, maximaal gewicht 120 kg Wie is de Mol? & Moneygame

Hand- & Kruisboogschieten * Activiteiten zijn inclusief materiaal

* Activiteiten zijn inclusief materiaal * Kleding advies; gemakkelijk zittende vrijetijdskleding 

* Kleding advies; gemakkelijk zittende vrijetijdskleding * Schoeisel advies: platte zolen

* We adviseren lange mouwen te dragen * We adviseren om een jas of trui mee te nemen, omdat

* De minimumleeftijd voor kruisboogschieten is 18 jaar    de activiteiten zowel buiten als binnen zijn

Algemeen: Je dient ten allen tijde de instructies en aanwijzingen van het personeel op te volgen

Tevens raden we u aan om uw lichaam van allerhande sieraden te ontdoen bij onze activiteiten.
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