Join the
experiment
Lidmaatschap

Membership agreement
Klantnummer:
Hallo!

The Lab team wenst van de Game Hall een insprirerende ontmoetingsplaats en een unieke
ervaring te creeëren. Onze enthousiaste medewerkers staan daarom 24/7 voor u klaar. Van 4k
gaming tot retro consoles en van boardgames tot virtual reality, wij bieden het allemaal aan.
Natuurlijk kan een goede sfeer enkel standhouden als u hiertoe ook een steentje bijdraagt.
Daarom vragen wij u akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Wij zouden het appreciëren
mocht u deel uitmaken van het experiment.
Wij kijken er alvast naar uit!

Jouw gegevens

Naam:

Voornaam:

Aangemaakt op

Straat:

Nr:

_____ / _____ / _____

Postcode:

Stad:

door

Geboortedatum:

___________________
___________________
naam staffmedewerker

ID nummer:
E-mail:
GSM:

Telefoon:

LIJDT U AAN ÉÉN VAN DEZE MEDISCHE AANDOENINGEN?
☐	
 Allergieën (indien wel, welke?)
☐	
 Astma
☐	
 Epilepsie
☐	
 Hyperventilatie
☐	
 Andere:
handtekening

Jouw interesses

Noodcontact:

	
 

Telefoon:

☐	
 Events

☐	
 Merchandise

☐	
 Virtual Reality

☐	
 Community

☐	
 Gaming PC

☐ Gaming consoles

☐	
 Workshops

☐	
 Studynights

☐	
 Anime

☐	
 Comic

☐	
 Films

☐	
 Series

☐	
 Cosplay

☐	
 Boardgames

☐	
 Andere: __________________________

☐	
 Ik wens geen updates/uitnodigingen/reclame te ontvangen (schrappen wat niet past)
FAVORIETEN /TIPS / OPMERKINGEN / SUGGESTIES VOOR THEMA-AVONDEN ETC?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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gebruiksvoorwaarden
HET GEBRUIK VAN UW LIDKAART IS STRIKT PERSOONLIJK
Wanneer u wenst gebruik te maken van de faciliteiten binnen de Game Hall, vragen wij u een
gratis lidmaatschap aan te gaan. Na het invullen van uw gegevens en het ondertekenen van
de afspraken krijgt u een lidkaart. Deze kaart is strikt persoonlijk, het uitlenen van de kaart is
dan ook niet toegelaten. Verlies of diefstal van de kaart, moet meteen gemeld worden!
HARDWARE ENKEL VOOR DEMO’S EN NON-COMMERCIEEL GEBRUIK
In de Game Hall staan computers die u toelaten een MSI 4K-ervaring op te doen. Er is ook
een VR-toestel aanwezig. Het is de bedoeling dat u steeds gebruik maakt van uw eigen
Steam-account wanneer u deze toestellen uitprobeert. Indien u nog niet over een Steamaccount beschikt, kunt u voor één keer gebruik maken van ons demo-account. Wanneer u
een console wenst te gebruiken of naar een film wil kijken op één van onze televisies, moet u
ook uw eigen games en/of dvd’s meebrengen. Voor het gebruik van sommige toestellen
vragen wij een kleine bijdrage.
RESPECTEER DE VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN HET PERSONEEL
De Game Hall staat onder toezicht van de Game Hall Crew en/of moderators. Wanneer deze
mensen u iets zeggen of vragen, dient u daar rekening mee te houden. Indien u de
opmerkingen of vragen van het personeel herhaaldelijk negeert, loopt u het risico op een
(permanente) verbanning uit de Game Hall.
ONEERBIEDINGHEID WORDT NIET GETOLEREERD
Respecteer uw mede-gamers en het personeel. Pestgedrag, discriminatie, racisme,
intimidatie, ongewenste intimiteiten, dronkenschap, vechtpartijen, vervuiling van de Game
Hall enzovoort worden niet getolereerd. Gelieve ook geluidsoverlast zo veel mogelijk te
beperken door het gebruik van headsets. De maatregel bij een overtreding wordt bepaald
door de ernst ervan.
EIGEN DRANK OF VOEDSEL IS NIET TOEGELATEN
Consumeer geen eigen voedsel (ook geen kauwgum!) of drank in de Game Hall en in de galerij
naast de Game Hall. Drank, versnaperingen en broodjes worden in voldoende mate en aan
schappelijke prijzen verkocht in de Game Hall zelf. Bij vragen over allergieën, kunt u terecht
bij het personeel.
AFVAL EN KAUWGUM
Deponeer uw kauwgum en afval steeds in de voorziene vuilbakken. Kleef geen kauwgum aan
meubels, apparatuur, muren of deuren. Gelieve steeds uw petflesjes te sluiten na het
consumeren. Bij overtreding worden de nodige maatregelen genomen.
HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGELATEN
Huisdieren zijn niet toegelaten in de Game Hall, mits toestemming van het personeel. Bij
schade of overlast veroorzaakt door het dier, ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.
ROKEN & ALLE VORMEN VAN HARD-EN SOFTDRUGS ZIJN NIET TOEGELATEN
Roken en druggebruik is niet toegelaten in de Game Hall en in de galerij naast de Game Hall.
DIEFSTAL EN VANDALISME ZIJN VERBODEN
Respecteer het materiaal van de Game Hall. Diefstal en vandalisme zijn absoluut verboden.
Wij verzoeken u ook om niet op de tafels te zitten en te leunen. Wanneer u op een of
meerdere van deze zaken betrapt wordt, wordt u dan ook meteen permanent uit de Game
Hall verbannen. Als u merkt dat er iets stuk is of als er ergens een bepaald onderdeel
ontbreekt, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden aan een personeelslid (bij afwezigheid
van het personeel zal er een telefoonnummer klaarliggen). De Game Hall staat onder
permanente camerabewaking, zo kunnen daders snel opgespoord worden.
VEILIGHEID & PROBLEMEN
Indien u zich onveilig voelt of bepaalde problemen ondervindt in de Game Hall, spreek hier dan
een personeelslid over aan. We zoeken samen een oplossing. Verder dient u in alle gevallen
de veiligheidsregels binnen de Game Hall te respecteren.
MAATREGELEN BIJ OVERTREDINGEN
Tenzij anders vermeld, gelden de volgende maatregelen bij overtredingen van de
gebruiksvoorwaarden:
• 1ste overtreding: waarschuwing
• 2de overtreding: 1 maand schorsing
• 3de overtreding: 3 maanden schorsing
• 4de overtreding: permanente schorsing
De regels gelden 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen.. The Lab is voorzien van
camerabewaking. Deze beelden zijn dan ook herroepbaar in geval van twijfel.
NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
The Lab is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen, diefstal of verlies van
materiaal en/of persoonlijke bezittingen.
NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERWONDINGEN
The Lab is niet verantwoordelijk voor verwondingen ten gevolge van vechtpartijen.
NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN
The Lab is niet verantwoordelijk voor alcoholgebruik bij min 16-jarigen. De min 16-jarigen
mogen géén alcohol consumeren in de Game Hall. Er zullen controles uitgevoerd worden en
bij een overtreding volgt een verbanning. Bij personen ouder dan 16 jaar is alcoholgebruik op
eigen risico.
NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONGEMAKKEN VIRTUAL REALITY
The Lab is niet verantwoordelijk voor mentale of fysieke ongemakken ten gevolge van het
gebruik van VR-toepassingen. De VR behoort toe aan een andere maatschappij. Vraag om
meer info bij de VR-stand.
E-MAILNOTIFICATIE BIJ AANPASSING GEBRUIKSVOORWAARDEN
Wanneer er iets aangepast wordt aan de gebruiksvoorwaarden van de Game Hall wordt u
hier via e-mail van op de hoogte gebracht. Als u niet akkoord gaat met deze update, kunt u
uw lidmaatschap op elk moment stopzetten.

Terms of use
THE USE OF YOUR MEMBERSHIP CARD IS STRICTLY PERSONAL
When you want to use the facilities within the Game Hall, you will have to sign a free
membership agreement. After leaving some personal information and signing the
terms of agreement, you will receive a membership card. This card is strictly
personal and you are not allowed to lend out your card to anybody. Loss or theft of
your card, must be reported immediately!
HARDWARE IS FOR DEMO PURPUSES AND NON COMMERICAL USE ONLY
The Game Halle has several custom gaming rigs that can give you a 4k experience.
There is also a VR-console. If you want to game on these computers or use the VR,
you should always use your own Steam account. If you don’t have a Steam account,
you can use our one-off demo account (you can get the username and password
from the staff). If you want to use a console or watch a movie on one of our
televisions, you should also bring your own games and/or dvd’s. For the use of some
devices, we ask a small fee.
RESPECT THE QUESTIONS AND COMMENTS OF THE STAFF
The Game Hall is under the supervision of the Game Hall crew and/or moderators.
When they ask you to do something or make a comment, you should always respect
that. If you however chose to ignore the questions or comments of the staff multiple
times, you risk a (permanent) banishment from the Game Hall.
DISRESPECT WILL NOT BE TOLERATED
Respect your fellow gamers and the staff. Bullying, discrimination, racism,
intimidation, sexual harassments, drunkenness, fights, pollution of the Game Hall will
not be tolerated! Also try to reduce noise by using headsets. The penalty for a
violation will be determined by its severity.
DON’T BRING YOUR OWN FOOD AND DRINKS
Don’t consume your own food (bubble gum included!) or drinks in the Game Hall nor
in the gallery next to the Game Hall. Drinks, snacks and sandwiches are sold in
sufficient quantities and at reasonable prices in the Game Hall itself. If you have
questions about allergies, our team is ready for you.
BUBBLEGUM IS NOT ALLOWED
Do not chew bubblegum in the Game Hall. Dispose your bubblegum in the garbage
bin before entering the Game Hall. Do not stick bubblegum on furniture, walls or
doors.
PETS ARE NOT ALLOWED
Pets are not allowed in the Game Hall, unless the staff approves. Any harm or
damage caused by the animal is of full responsability of the owner.
SMOKING AND DRUGS IS NOT ALLOWED
Smoking and drugs is not allowed in the Game hall nor in the gallery next to the
Game Hall.
THEFT AND VANDALISM ARE FORBIDDEN
Respect the Game Hall materials. Theft and vandalism are strictly forbidden. When
you are caught stealing or breaking something on purpose, you will be immediately
permanently banned from the Game Hall. When you notice something missing or
broken, you should report this to the staff as soon as possible (in case of absence,
there will be a phone number). The Game Hall is under continuous camera
surveillance, so perpetrators can be detected quickly.
SAFETY AND PROBLEMS
When you are feeling unsafe or when you encounter some troubles in the Game Hall,
our staff is ready for you. Together we will find a solution. Further you need to
respect the Game Hall safety guidelines at all times.
PENALTIES FOR VIOLATIONS
Unless stated otherwise, the following penalties will be applied in case of violations:
•
1st violation: warning
•
2nd violation: 1 month banishment
•
3th violation: 3 months banishment
•
4th violation: permanent banishment
The terms of use count 24/7.
NOT RESPONSIBLE FOR PERSONAL BELONGINGS
The Lab is not responsible for any accidents, theft or loss of material and/or
personal belongings.
NOT RESPONSIBLE FOR INJURIES
The Lab is not responsible for any kind of injuries resulting from fights or use of our
services or alcohol.
NOT RESPONSIBLE FOR THE USE OF ALCOHOL YOUTH
The Lab is not responsible for the use of alcohol by people under the age of 16
under supervision of the crew. People under the age of 16 are forbidden to drink
alcohol in the Game Hall. There will be inspections and when caught, banishment
follows. People above the age of 16 can drink alcohol at their own risk.
NOT RESPONSIBLE DISCOMFORTS VIRTUAL REALITY
The Lab is not responsible for mental of physical discomforts as a result from the
use of VR-applications. The VR belongs to another company. Ask for more
information at the VR-booth.
E-MAILNOTIFICATION WHEN TERMS OF USE CHANGE
When we change something in the terms of use of the Game Hall, you will receive an
e-mail notification. If you don’t comply to our update, you can always cancel your
membership.

Tekenen voor akkoord
Kortrijk, Budastraat 10

Handtekening

_____ / _____ / _____
(Gelezen en goedgekeurd)
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