
HUIS- & GEDRAGSREGELS BOWLING 

Deze specifieke huis- & gedragsregels gelden bij/op de bowlingbanen/bowlingruimte en sluiten aan 
op de huis- & gedragsregels van Bowling Bergen op Zoom B.V.. h.o.d.n. Bowling & Resto-Lounge 
Bergen op Zoom en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).  
De huis- & gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in de entreehal en de UVH worden op 
eerste verzoek kosteloos aan u toegezonden. Tevens staan de huis- & gedragsregels alsook de UVH 
gepubliceerd op www.bowlingboz.nl.  
 
• Betreden van de bowling / bowlingruimte is op eigen risico  
• Gebruik van eigen materiaal zoals bowlingballen, schoeisel, etc. geschied op eigen risico  
• Het dragen van bowlingschoenen is verplicht  
• Op verzoek kunnen voor kleine kinderen en mindervaliden de zijkanten (funbumpers) omhoog 
worden gezet, zodat de kans om pins om te gooien aanzienlijk wordt vergroot  
• Pas op voor bewegende en gladde delen in de bowlingruimte  
• Kinderen t/m 11 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder/verzorger/begeleider de 
bowlingbanen/bowlingruimte betreden. Maximaal 5 kinderen per ouder/verzorger/begeleider  
• De toegang kan worden ontzegd aan aangeschoten/dronken bezoekers, uitsluitend ter beoordeling 
van het werkzaam personeel  
• Cameratoezicht is aanwezig in de bowlingruimte en er worden digitaal filmopnames gemaakt, 
waarvoor u toestemming heeft gegeven  
 
HET IS VOOR BEZOEKERS/GASTEN VERBODEN OM:  
• Het aanloopgedeelte van de bowling (‘approach’) te betreden zonder bowlingschoenen;  
• Met bowlingschoenen naar buiten te lopen (toiletbezoek is wel toegestaan): bezoekers die tijdens 
de bowling speeltijd bijvoorbeeld buiten willen roken, dienen hiervoor eerst de bowlingschoenen om 
te wisselen voor het eigen schoeisel;  
• Met meer dan 1 bal tegelijkertijd te gooien op dezelfde baan;  
• De bal anders dan op onderhandse manier te werpen;  
• De bal anders dan richting de pins op de eigen baan te werpen; 
 • Handen of andere lichaamsdelen in de balterugloop/ballreturn te stoppen (dit is het apparaat op 
het aanloopgedeelte waaruit de bowlingballen na iedere worp terugkomen);  
• Zelf bowlingpins te pakken c.q. weg te halen die door de bal of bowlingmachine op de baan of in de 
goot terecht komen: vraag altijd om dit te laten doen door een medewerker van Bowling Bergen op 
Zoom B.V.; 
 • De bal werpen wanneer er (een) bowlingpin(s) en/of een andere bowlingbal(len) op de baan en/of 
in de goot ligt/liggen;  
• De bal werpen wanneer de veger/balk met daarop de tekst ‘NIET GOOIEN’ naar beneden is c.q. 
zichtbaar is;  
• Als de bal niet tot aan de pins rolt c.q. terug rolt op de bowlingbaan, deze op eigen gelegenheid op 
te halen: vraag hiervoor een medewerker van Bowling Bergen op Zoom B.V.;  
• Langs de bowlingbanen te lopen;  
• Zichzelf op of naast de bowlingbaan te begeven (enkel het aanloopgedeelte ‘approach’ waar de bal 
wordt geworpen is toegankelijk). De grens met de bowlingbaan is duidelijk aangegeven middels een 
zwarte lijn. Let op: er ligt olie op de bowlingbaan waardoor het op de baan extreem glad is;  
• Eigen consumpties mee te nemen naar Bowling Bergen op Zoom B.V.  
• Consumpties mee te nemen op het aanloopgedeelte (‘approach’). Consumpties dienen in de 
bowlingruimte genuttigd te worden bij de zitjes;  
• Aanwijzingen van het personeel niet op te volgen. 
 
 LET OP: 
 Gebruik bowlingballen met vingergaten die groot genoeg zijn voor uw vingers. Lichte bowlingballen 
van 8 pond (roze of oranje ballen aangeduid met ‘8’ op de bal) zijn bestemd voor kinderen. 
Volwassenen dienen deze ballen niet te gebruiken: er is een grote kans dat de duim en/of vingers in 
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de vingergaten van de bal vacuüm worden gezogen bij het werpen van de bal, waardoor schade kan 
ontstaan aan onze inventaris/eigendommen en/of uw hand en vingers zodra de bal later van de hand 
losraakt dan de bedoeling is. 
 
 AANSPRAKELIJKHEID 
 Bij beschadiging(en) aan onze eigendommen, worden de kosten van reparatie of vernieuwing 
verhaald op de veroorzaker(s). Indien de veroorzaker niet (direct) te herleiden is, dan geldt er een 
hoofdelijke aansprakelijkheid en kunnen de kosten/kan de schade worden verhaald op de 
persoon/personen uit het gezelschap die de reservering heeft gemaakt. Ouders c.q. begeleiders zijn 
verantwoordelijk/aansprakelijk voor hun kinderen. Indien nodig zal aangifte worden gedaan bij 
politie en/of zal de veroorzaker(s) wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor zijn/ haar 
onrechtmatige daad en verzocht worden om de kosten van reparatie of vernieuwing te betalen, 
vermeerderd met de kosten voor eventuele (juridische) vervolgstappen. 


