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Huishoudelijk Reglement 
Toepasbaarheid 
Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle activiteiten georganiseerd onder de noemer Roanoke. 

Deze dient bij inschrijving ondertekend te worden door elke deelnemer (indien minderjarig door ouder) 

Inschrijvingen 

• Een inschrijving is pas geldig wanneer de betaling volledig is, met gebruik van de juiste mededeling en 
wanneer de gegevens via de website correct zijn ingevuld  

• Deelnemers zijn verplicht zich met hun echte naam en voornaam in te schrijven voor een event, zo niet is 
hun inschrijving niet geldig. 

• Betalingen dienen te geschieden in Euro. Betalingen dienen steeds gedaan te worden via bankoverschrijving 
(geen cash stortingen of betaling op een event meer toegestaan!) 

• Inschrijvingen voor alle activiteiten gelden tot volboeking van een activiteit. Bij gelijktijdig betalen voor een 
laatste beschikbare plaats hebben de projectverantwoordelijken het laatste woord in wie wordt toegelaten 
en wie op een eventuele wachtlijst komt. 

Prijs 
De prijs van een activiteit wordt kenbaar gemaakt via https://www.roanoke-larp.com/, 
https://www.facebook.com/RoanokeTeam/ of mailing. Het bedrag van de betaling dient zo snel mogelijk na de 
inschrijving te worden betaald. Dit laat het Roanoke team toe om de nodige kosten te maken om jouw 
deelname zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

De prijs omvat het deelnamegeld, maaltijden & drank en overnachtingen, indien aangekondigd in het event. 

Huur van materiaal is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld. 

Verplichtingen van Roanoke team 
Het Roanoke verbindt er zich toe de persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers niet aan derden 
kenbaar te maken tenzij op verzoek van een arts of op uitdrukkelijk verzoek van de lokale of federale overheid. 
Een uitzondering op deze regel is het vermelden van uw persoonlijke naam op de publieke inschrijvingslijst 
voor een evenement op de website en in de deelnamelijst die doorgestuurd wordt voor de verzekering. 

Verplichtingen van de deelnemer 
De deelnemers zullen alle voor de activiteit relevante inlichtingen verstrekken, tijdig en duidelijk. 
 
Indien verkeerde inlichtingen verstrekt worden en dit tot extra kosten of juridische twisten kan leiden, kan het 
Roanoke team deze kosten in rekening brengen bij de verstrekker van de verkeerde inlichtingen, en 
toekomstige deelname weigeren of de deelname tijdens een activiteit beëindigen. 

Het gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn strikt verboden.(het gebruik van bier, mede 
of wijn is enkel toegelaten voor meerderjarige figuranten op de daarvoor voorziene plaats buiten het zicht van 
minderjarige) 

Het gebruik van fysiek of verbaal geweld is strikt verboden. 

Het bewust aanbrengen van schade aan eigendommen is strikt verboden. 

Het bewust saboteren, of verstoren van het spel of spel plezier van andere op welke manier dan ook. Wordt 
niet getolereerd. 

Het gebruik van enige elektronica tijdens het spel wordt niet aanvaard, we raden dan ook aan om deze niet 
mee te nemen.(er zal altijd iemand van team bereikbaar zijn voor ouders) 
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De deelnemer (of diens ouders in geval van minderjarigheid) 
MOET: 

• in het bezit te zijn van een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) 
• aangesloten zijn bij een erkend ziekenfonds. 

De verstrekte medische gegevens zullen enkel gebruikt worden om in geval van nood overgemaakt te worden 
aan hulpverleners. Het is aan de deelnemers zelf om te waken over de eventuele inname van medicatie en om 
gekende allergenen te vermijden, het invullen van allergieën op de medische fiche betekent geenszins dat het 
(de) bepaalde product(en) niet aanwezig zal (zullen) zijn op het evenement noch dat het team aansprakelijk kan 
gehouden worden voor een eventuele inname. 

In geval van voedsel allergie of andere voedsel-gerelateerde eisen, is het aan de deelnemers zelf om de nodige 
vervangende of alternatieve voeding te voorzien. Een overeenkomst met de kookploeg van het desbetreffende 
evenement kan uiteraard altijd, mits overleg met de project verantwoordelijke. 

Verbreking door de deelnemer 
Deelnemers die niet kunnen deelnemen aan een event waarvoor ze ingeschreven hebben dienen zich via mail te 
melden aan de projectverantwoordelijke!  

Indien men dit niet doet, maakt het Roanoke team onnodige kosten (voedsel, huur locatie) die op de 
deelnemer kunnen verhaald worden. Het Roanoke team hanteert daarvoor een eenheidsrichtprijs die, 
afhankelijk van de conjunctuur, kan variëren. 

Richtlijn: Uitschrijvingen meer dan 1 maand voor het evenement zijn bespreekbaar naar teruggave van 
inschrijvingsgeld. Alles korter dan 1 maand voor een evenement zal enkel in de meest ernstige gevallen 
(ziekte/ongeval) leiden tot een al-dan-niet gedeeltelijke terugbetaling. 

Gelieve bij het uitschrijven je afwezigheid steeds grondig te staven (doktersbriefjes en/of werkgevers bewijze 
zijn geldige documenten) 

Verbreking door het Roanoke team 
De vereniging kan genoodzaakt zijn een activiteit tijdelijk of blijvend te schorsen. 

In dat geval zal de vereniging alles in het werk stellen om de inschrijvingsgelden zo snel mogelijk terug te 
betalen. De vereniging behoudt zich het voorrecht deelname te weigeren. Bij weigering worden de 
inschrijvingsgelden 100% terugbetaald binnen de maand na de activiteit. Deze weigering is vrijelijk te staven 
door de projectverantwoordelijke aan het bestuur, en zal slechts zelden betwist of herroepen worden. 

De eindverantwoordelijk behoud zich het recht indien niet naleven van de regels en bij herhaling van deze om 
een deelnemer te verwijderen uit het spel. In dit geval wordt de contact persoon van de minderjarige altijd 
gecontacteerd en wordt er een regeling getroffen om de minderjarige naar huis te brengen. Indien een 
deelnemer tijdens het spel wordt verwijderd, volgt geen terugbetaling. 

Het Roanoke team behoudt zich het voorrecht hiervan af te wijken in positieve zin. 

Bij volboeking van een evenement worden de inschrijvingsgelden voor 100% teruggestort binnen de maand na 
de activiteit. 

Eten en drinken 
We voorzien een snelle hap op vrijdag avond. Zaterdagmorgen wordt er gestart met een lekker ontbijtje om er 
nadien stevig in te vliegen. Later op de dag is er een uitgebreide BBQ om dan ’s avonds af te sluiten met een 
overheerlijke warme snack. Zondag is er dan weer een stevig ontbijt en ’s middags kan er afgesloten worden 
met sandwiches.  
 
Drinken wordt doorlopend voorzien  
Alcoholische dranken zijn verboden tijdens het spel en voor elke deelnemen tussen 12 en 18 jaar gedurende 
het ganse evenement. 
Eten en drinken gebeurt binnen spel en men brengt dan ook eigen eet en drinkgerei mee die aangepast zijn aan 
de spelwereld. 
Voedselallergieën dienen bij inschrijving altijd door gegeven te worden en in de mate van het mogelijke gaan we 
hier rekening mee houden. Indien dit niet moest lukken, gaan we u vragen om zelf een alternatief te voorzien 
(ter compensatie krijg je korting op het inschrijvingsgeld)  
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Slaapplaats 
Er is voor iedereen een bed voorzien maar je moet zelf nog een slaapzak of deken meebrengen en eventueel 
een kussen. Vergeet je toiletgerief, handdoeken en propere kleding niet. 
De slaapplaats is buiten spelzone: hier wordt niet gespeeld, tijdens het spel wordt deze enkel betreden om te 
gaan slapen.er worden geen bedden en slaapzakken gedeeld. Elke minderjarig dient in zijn bed te zijn niet later 
dan middernacht. 

Elektronica en gadgets 
Er wordt tijdens het spel geen elektronica of gadgets getolereerd, gsm en dergelijke laat je achter in je kamer of 
geef je af in het spelkot.   
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en het materiaal dat ze gebruiken. 
We raden ze ook af om mee te brengen. 

Gevechten en wapens 
Gevechten tijdens een LARP worden uitgespeeld met speciale, veilige wapens. 
Deze wapens zijn meestal gemaakt van schuimrubber en zijn bedekt met latex. De gebruikte wapens worden 
vóór de aanvang van het evenement gekeurd door de spelleiding. 
Het doel van de controle is om na te gaan of de wapens veilig genoeg zijn om spelers mee te slaan zonder ze 
effectief te verwonden. Ze mogen niet te hard zijn en geen scherpe uitsteeksels of punt hebben. 
LARP-wapens zijn redelijk prijzig. Moest je als speler geen wapen hebben dan kan je deze bij de organisatie 
huren op het moment zelf aan 5 euro per evenement. 
Er zal ook een mogelijkheid zijn om wapens aan te kopen op het evenement en dit aan democratische prijzen. 
Aarzel niet om ons te contacteren moest je hierover nog vragen hebben   

Veiligheid 
Veiligheid staat bij LARP hoog in het vaandel. Vechtscènes in het donker of in een gesloten ruimte zijn niet 
toegestaan omdat het risico op ongelukken veel groter is. Mocht er een gevecht ontstaan op een risicolocatie 
(bv: vlakbij prikkeldraad, een te kleine ruimte of een locatie waar veel wortels liggen of obstakels zijn), dan 
wordt het spel meteen stilgelegd met een zogenaamde “Time Stop” en wordt het gevecht verplaatst naar een 
veiligere locatie. 

EHBO 
Met een goed gevulde EHBO-koffer staan wij paraat om eventuele blessures te verzorgen. 
Indien er zich een blessure voordoet wordt het spel onmiddellijk stilgelegd en kan de EHBO-verantwoordelijke 
de geblesseerde op een gepaste manier verzorgen. 
Indien de blessure verdere opvolging vraagt van een arts wordt de geblesseerde naar het dichtstbijzijnde 
hospitaal gebracht. 
In dit geval worden de ouders ook onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er zal op dat moment ook altijd een 
volwassen begeleider bij de jongere aanwezig blijven. 
 
Alle reeds aanwezige aandoeningen, blessures of ziektes dienen bij inschrijving aan het team doorgegeven te 
worden. 
Let op wij verstrekken geen medicijnen.!!!! 
 
 
Naam deelnemer: ……………………………………...…………………………………………………………… 

Naam ouder / voogd: ………………………………………………………………………………………………. 

Contactnummer ouder / voogd: …………………………………………………………………….……………... 

o Ik verklaar hierbij dat ik de regels heb gelezen en accepteer . 
 

 

 

Datum & Handtekening deelnemer: Datum & Handtekening verantwoordelijke  

 (ouder, voogd) 


