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Het deelnemen aan Dronevliegen geschiedt altijd op eigen risico.
De verantwoording van kinderen ligt altijd bij de ouder(s)/begeleider(s) van het kind.
Minimumleeftijd is 10 jaar.
DroneLaps is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of andere schade.
Bezoekers en vliegers dienen alleen de aangewezen ruimte te betreden.
Met de spullen die in bruikleen zijn gaan we respectvol en netjes om.
Bezoekers dienen in het belang van de veiligheid de aanwijzingen van het personeel
op te volgen. Als de bezoeker hier geen gehoor aangeeft dan heeft DroneLaps het
recht om de bezoeker te weigeren of toegang te ontzeggen.
Op de locatie waar gevlogen wordt wordt niet gegeten en gedronken.
Dronevliegen onder invloed van alcohol of drugs is verboden.
Als de vastgestelde vliegtijd verstreken is wordt de controller en eventuele FPV-bril
ingeleverd.
Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent
gecrasht, alleen op aanwijzing van een medewerker van DroneLaps.
DroneLaps niet aansprakelijk voor schade aan je of eigendommen en/of verlies van je
eigendommen tijdens het vliegen of in het gebouw.
Nooduitgangen zijn bedoeld voor noodsituaties. Iedere andere vorm van misbruik door
bezoekers resulteert her verlaten van de locatie zonder teruggave van het entreegeld.

Wij maken foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten. Deze zullen online geplaats
worden. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Voor
kinderfeestjes vragen wij u toestemming op het aanmeldformulier. Wij houden ons
aan de Europese wetgeving General Data Proctetion Regulation (GDPR).

Om samen zo veilig en plezierig mogelijk te vliegen zijn er Algemene Voorwaarden
opgesteld. Bezoekers worden geacht bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van
DroneLaps. Met het betreden van de locatie of activiteit ga je als bezoeker akkoord met deze
Algemene Voorwaarden en aanvaard je andere rechten en plichten die vermeld staan op
www.DroneLaps.nl of kun je opvragen via info@dronelaps.nl.
- Er mag alleen buiten de kooi gevlogen worden, dus niet in de ruimte waar iedereen zit.
- Betreden van het (vlieg)terrein is geheel op eigen risico.
- Niemand mag de baan betreden wanneer er gevlogen wordt, ook wanneer je bent gecrasht.
- Het is ten strengste verboden om over de buitenbaan te lopen.
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- DroneLaps niet aansprakelijk voor schade aan je of eigendommen en/of verlies van je
eigendommen voor, na of tijdens het vliegen of in het gebouw.
- De afmelding graag uiterlijk 24 uur van te voren.
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