
Deze specifieke huis- & gedragsregels gelden bij/CrazyGolf Bergen op Zoom/CrazyGolf ruimte en 
sluiten aan op de huis- & gedragsregels van Bowling Bergen op Zoom B.V. h.o.d..n. Bowling & Resto-
Lounge Bergen op Zoom, CrazyGolf 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 CrazyGolf/CrazyGolf ruimte is op eigen risico  
• Betreden van de CrazyGolf/CrazyGolf ruimte dient te geschieden op schoeisel met schone en droge 
zolen  
• Struikelgevaar: pas op voor verhogingen en opstaande randen die de markering van de 
banen/holes aanduiden 
 • Houd afstand tot spelers in uw naaste omgeving  
• De maximale groepsgrootte per afslagtijd is 5 personen  
• Door verschillende groepsgroottes en/of het spelverloop van de groep, kan het voorkomen dat het 
groepje achter jou op de baan (1 hole terug) sneller speelt dan jouw groepje. Er wordt van groepen 
verwacht dat zij sneller spelende groepen voor laten gaan. Het gaat om het plezier en niet om wie als 
eerste de finish haalt. Wees galant naar andere groepen en schat zelf de situatie in  
• De CrazyGolf ruimte toegankelijk voor kinderwagens, rollators en/of rolstoelen. 
• Kinderen t/m 11 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder/verzorger/begeleider de 
CrazyGolf/CrazyGolf ruimte betreden. Maximaal 5 kinderen per ouder/verzorger/begeleider.  
• De laatste afslagtijd is altijd 45 minuten voor sluiting van de CrazyGolf/CrazyGolf ruimte  
• De toegang kan worden ontzegd aan aangeschoten/dronken bezoekers, uitsluitend ter beoordeling 
van het werkzaam personeel  
• Cameratoezicht is aanwezig in de CrazyGolf ruimte en er worden digitaal filmopnames gemaakt, 
waarvoor u toestemming heeft gegeven door een toegangsticket aan te kopen 
 
HET IS VOOR BEZOEKERS/GASTEN VERBODEN OM: 
 • Anders dan het beheerst omgaan met de (speel)materialen: een ‘full swing’ (volledige zwaai) met 
golfclub/ putter/stick is niet toegestaan: sla de bal rustig en beheerst;  
• Eet- en/of drinkwaren mee te nemen c.q. te nuttigen in de CrazyGolf/CrazyGolf ruimte: dit is 
absoluut verboden vanwege de fluorescerende vloerbedekking: we houden de banen graag mooi en 
fris. Voorafgaande of na afloop van de activiteit is er natuurlijk buiten de CrazyGolf/CrazyGolf ruimte 
op de tweede verdieping bij Bowling & Resto-Lounge Bergen op Zoom wel gelegenheid om een 
consumptie te nuttigen aan de bar of aan tafel; 
 • Te zitten/staan/liggen/etc. op de ‘props’/(stand)beelden.  
• Te leunen tegen de wanden: deze zijn voorzien van airbrush kunstwerken en kunnen door 
beschadigd raken wanneer hier tegenaan wordt geleund; 
 • Tekst en/of tekeningen aan te brengen op wanden en/of ‘props’/(stand)beelden;  
• Aanwijzingen van het personeel niet op te volgen.  
 
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. 

http://www.bowlingboz.nl/

