
Sortie Escape Games – Car Edition – Verkoopsvoorwaarden 

Door het reserveren van een Sortie Escape Game gaan u en uw teamleden akkoord met navolgende 

voorwaarden, opgelegd door Sortie Escape Games te Roeselare, Ieperseaardeweg 194, BE 

0664.938.166:  

- alle afspraken en regels, zowel schriftelijk als mondeling meegedeeld door de begeleider van Sortie 

Escape Games, dienen opgevolgd om ten allen tijde de veiligheid van de spelers te garanderen. 

- de reserveringsdatum en uur dienen gerespecteerd. U bent minstens 10 minuten op voorhand 

aanwezig teneinde tijdig het spel te kunnen starten. Mocht u verhinderd zijn, dient u telefonisch 

contact op te nemen met Sortie Escape Games zodat – indien nodig – een andere afspraak kan 

vastgelegd worden. 

- er wordt geen drank of eten toegelaten tijdens het spel. Ook gewelddadig of agressief gedrag wordt 

niet getolereerd.  

- binnen de gebouwen van Sortie Escape Games worden geen foto’s genomen, noch video’s gemaakt 

zonder toelating van de crew van Sortie Escape Games. Bij afloop van het spel kan Sortie een 

groepsfoto maken met doel te publiceren op sociale media. Teamleden die dit niet wensen dienen 

dit op het ogenblik zelf kenbaar te maken.  

- teamleden onder invloed van drank of drugs worden niet toegelaten het spel te spelen.  

- binnen de gebouwen van Sortie Escape Games wordt niet gerookt.  

- raadsels en puzzels of enige specifiek info omtrent het spel wordt niet gedeeld met anderen. Het 

spel en de raadsels zijn opgebouwd door  en eigendom van Sortie Escape Games.  

- de teamleden verkeren in goede gezondheid, zijn mobiel genoeg om zich in en uit een auto te 

verplaatsen en kunnen omgaan met spanning dat een escape game met zich meebrengt. 

- schade aan de gebouwen en/of infrastructuur eigendom van Sortie Escape Games dient vergoed 

door het individu die de schade heeft berokkend of het team waarvan het individu deel uitmaakt.  

- Sortie Escape Games is niet verantwoordelijk voor:  

* foutieve of onvolledige informatie gedurende de reservaties. Iedere booking via de website 

wordt nog bevestigd per mail. Mocht u geen email ontvangen, gelieve contact op te nemen 

met Sortie Escape Games via info@SortieEscapeGames.be 

* gebeurlijke ongevallen op weg naar, tijdens of na het Escape Game.  

* verlies van persoonlijke bezittingen.  
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