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1.

Definities

6.

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon welke
met Nexxt VR een overeenkomst heeft gesloten.
Arcade: Het pand / ruimte waarin Nexxt VR is
gevestigd en de VR Games plaatsvinden, alsmede
elke aangrenzende ruimte.
Deelnemer:
de
natuurlijke
persoon
welke
deelneemt aan VR spellen van Nexxt VR.
Disclaimer: het door Nexxt VR gehanteerde
formulier waarop Deelnemers verklaren akkoord te
gaan met het huisreglement, geen medische
bezwaren te hebben tegen deelname aan VR
Games en wel of geen akkoord geven met
gegevensverwerking op sociale media.
Nexxt VR: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden Nexxt VR B.V.
VR Games: virtual spellen aangeboden door Nexxt
VR.
Tijdsvak: specifieke tijden die aan de Deelnemer
door Nexxt VR worden aangewezen voor CR
Games.
2.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op iedere overeenkomst die wordt gesloten met
tussen Nexxt VR en de Afnemer of Deelnemer.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van Afnemers en Deelnemers wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Eventuele nietigheid of vernietignaarheid van
enige bepalinge tast niet de toepasbaarheid en
gelding van de overige bepalingen aan.
3.

Betaling

1. Betaling geschiedt bij reservering door
Afnemer voorafgaand aan de deelname aan
Games.
2. Indien betaling na deelname aan VR Games
factuur is overeengekomen, dient deze binnen
dagen na factuurdatum te geschieden.
4.
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Reservering

1. Reservering geschiedt middels het online door
Nexxt VR aangeboden reserveringssysteem.
2.
Bij
reservering
wordt
voor
de
Afnemer/Deelnemer een tijdsvak gereserveerd
waardoor tot uiterlijk 48 uur voor deelname aan de
VR Games de reservering kan worden gewijzigd of
geannuleerd.
3. De gereserveerde tijd is tevens de starttijd van
de VR Games. Deelnemers dienen 15 minuten voor
starttijd aanwezig te zijn.
4. Niet tijdig aanwezig zijn komt voor risico van de
Deelnemer. Gemiste VR Games tijd wordt niet
gecompenseerd.
5.

Annulering en wijziging

1. Bij annulering en wijziging binnen 48 uur voor
aanvang van de VR Games wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht.
2. Nexxt VR behoudt het recht om de reserving ten
alle tijden te annuleren zonder ofgaaf van reden
met restitutie van reserverkingskosten.

Aansprakelijkheid Nexxt VR

1. Betreden van de Arcade geschiedt op eigen
risico.
2. Nexxt VR sluit iedere aansprakelijkheid ten
aanzien
van
eigendommen
en
letsel
van
Deelnemers/Afnemers uit.
3. Eventuele aansprakelijkheid wordt beperkt tot de
onder de aansprakelijkheidsverzekering uit te keren
vergoeding.
7.

Aansprakelijkheid Deelnemers

1. Deelnemers en Afnemers zijn aansprakelijk voor
alle door Nexxt VR geleden schade, waaronder
begrepen kosten die voortvloeien uit verlies,
diefstal, of beschadiging aan bezit of eigendom van
Nexxt VR,
alsmede letsel van Nexxt VR
medewerkers of derden.
2. Bij verlies, diefstal of beschadiging aan bezit of
eigendom van Nexxt VR wordt de werkelijke schade
op de Deelnemer verhaald. Met betrekking tot
materiaal dat gebruikt wordt ten behoeve van VR
Games gelden de volgende vergoedingen:
VR Bril
Playseat
Computers
Treadmill
Geweer
Controller
8.

€
€
€
€
€
€

1500
1200
3000
5000
1300
300

Deelname

1. Afnemers en Deelnemers zijn verplicht voor
deelname aan VR Games de Disclaimer in te vullen.
2. Het gebruik van drugs en alcohol is voor en
tijdens de VR Games, alsmede binnen en binnen de
directe omgeving van de Arcade niet toegestaan.
3. Aanwijzingen van medewerkers van Nexxt VR
dienen ten alle tijden worden opgevolgd.
4. Deelnemers zijn verplicht de Disclaimer naar
waarheid in te vullen en te ondertekenen. Namens
kinderen jonger dan 13 dient de Disclaimer
ondertekend te worden door een bevoegde
ouder/vertegenwoordiger.
5. Deelnemers jonger dan 13 jaar dienen ten alle
tijden begeleid te worden door een volwassene.
6. Deelname aan VR Games kan ten alle tijden door
medewerkers van Nexxt VR worden ontzegd,
zonder vergoeding van gemiste VR Games tijd.
7.
Van
alle
deelnemers
kan
een
geldig
legitimatiebewijs worden verlangd.
8. Tijdens VR Games worden opnames ten behoeve
van social media gemaakt.
9. Op en rond de Arcade is voor uw en onze
veiligheid 24 uur per dag camerabewaking.
10. Deelnemers krijgen toegang tot een eigen
ruimte met drank en etenswaren. De kosten komen
op basis van nacalculatie voor rekening van
Deelnemer.
9.

Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten van Nexxt VR is
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank
Oost-Brabant, tenzij op grond van de wet een
andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

