
 

Algemene voorwaarden 

  
Boekingen 
  
- Reservaties verlopen via het online boekingssysteem waarbij meteen online kan betaald worden via 
Bancontact/Maestro/Ideal of Credit card. 
  
- Wenst u na de boeking een factuur, kan u ons - voor aanvang van de activiteit - alle gegevens doorsturen naar 
info@escaperoom-leuven.be. 
  
- Als u, als bedrijf, wenst dat wij de boeking ingeven, kan dit. Stuur ons via info@escaperoom-leuven.be alle 
gegevens (dag/uur/gewenste kamers/aantal personen) + facturatiegegevens. Facturen zijn volledig betaalbaar 
één week voor aanvang. Bezorg ons dus alles tijdig. De activiteit kan pas starten na ontvangst van de 
betaling. Rek nr: BE71 737 04567 0269.  
 
- Een reservatie annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang. U ontvangt het volledige bedrag terug zonder 
kosten. Is de annulatie minder dan 7 dagen is de terugbetaling via een voucher voor het bedrag minus een vaste 
annulatiekost van 50€ per kamer. In geval van een no-show is er nadien geen teruggave mogelijk. Ook als er 
minder personen komen opdagen dan gereserveerd is er geen teruggave. Tip: probeer een vervanger te zoeken. 
  
- Extra personen kunnen ter plaatse (bij aankomst) betalen à 20€ per persoon (=vast tarief extra personen). Het 
maximum aantal personen per kamer mag uiteraard niet overschreden worden. 
 

Afspraken 
  
- Volg onze richtlijnen op ivm het aantal personen per team (zie info op de site). Om veiligheidsreden en omwille 
van het spelcomfort is het niet toegelaten om met meer dan het aantal toegelaten personen de kamer te 
betreden. 
- We vragen om 10-15 minuten voor het afgesproken uur te komen. Als een groep te laat is, kunnen we tijd 
aftrekken van de 60 minuten. Eenmaal het spel begonnen is, kan er nadien niemand meer bij in de kamer. 
- Kracht gebruiken in de kamers is verboden. Opzettelijke schade zal verhaald worden op de betrokkene. Iedere 
diefstal zal aangegeven worden. 
- Spelers onder invloed van drugs of alcohol zullen de kamer niet mogen betreden ook al is er reeds betaald. 
 

Algemeen 
  
- De aanbevolen leeftijd is tussen 18 en 60 jaar. De minimumleeftijd is 16 onder begeleiding van een volwassene.  
- Escape Room Leuven is niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels, verlies of schade aan of van persoonlijke 
spullen. 
- Enthousiasme na het spel is erg logisch maar bederf de pret niet voor de anderen door te praten over de puzzels 
in de kamer. Zij willen deze mogelijks later ook doen. 
- Alle puzzels uit onze kamers zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen onder geen beding en op geen enkele 
manier overgenomen worden of openbaar gemaakt worden. 
- Als klant bent u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Hierop kan u zich gemakkelijk op uitschrijven 
als u deze niet meer wenst te ontvangen. 
- Bij eventuele disputen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd. 
- Escape Room Leuven behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen. 
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Terms and conditions 

  
Bookings 

 
- Bookings can be made via our online bookingsystem and all bookings are full payable by bancontact or Visa. 
 
- Companies who want to receive an invoice, can send us all the info by email (info@escaperoom-leuven.be) in 
advance of the booked date. 
  
- If you - as a COMPANY - want us to book the reservation that is possible. Send us an email (info@escaperoom-
leuven.be) with the desired rooms/date/hour/number of persons and details for the invoice. Invoices are full 
payable one week before the start of the activity. Account number: BE71 737 04567 0269.  
  
- Cancelling a reservation is possible 7 days before the activity. You will receive a full refund without costs. After 7 
days you will receive a voucher for the paid amount minus a cancellation fee of 50€ per room. If case of a no-
show there is no refund possible. When less people than booked show up, there is no refund for those who are not 
present.  
 
- Extra persons that show up for the game can pay at location at a fixed price of 20 euro per person. 
 
  
Rules 
 
- Please follow our instructions concerning the maximum allowed number of persons in the rooms (see website). 
We cannot allow more persons than the maximum. 
 
- We ask to come 10-15 minutes in advance to our location. If your team shows up too late, we can deduct time of 
the 60 minutes. Once the game has started, nobody can enter the game afterwards. 
 
- It's not alllowed to use force in the room. Any damage made in the rooms will be charged. Any thieft will be 
declared to the police. 
 
- Players under influence of drugs or alcohol will not be allowed to enter to room for safety reasons. There is no 
refund for those players. 
 
- The advised age for the games are between 18 and 60. The minimum age is 16 under guidance of an adult.  
 
- Escape Room Leuven is not responsible for any damage to or loss of personal belonings or fysical damage. 
 
- We understand the enthousiasm after the game which is normal but don't spoil it for others by telling them 
about the puzzles in the room. 
 
- All puzzles in our rooms are protected by the copyright law. It is not allowed to copy in any way under no 
circumstances or make information public. 
 
- As a client you will automatically receive our newsletter (5/year). You can always easily unsubscribe from it. 
 
- In case of issues, only the court in Leuven has jurisdiction. 
 
- Escape Room Leuven has the right to change these terms and conditions at any moment. 
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