
Voorwaarden 

Als je een escaperoom hebt geboekt bij Escape from Amsterdam ga je akkoord met de 
volgende voorwaarden: 

 Een escaperoom spelen volgens de regels is veilig, maar er kan natuurlijk altijd 

iets misgaan. Je speelt het spel op eigen risico. 
 Je kunt je spullen meenemen in de kamer, we zijn niet verantwoordelijk voor 

diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. 

 De gamehost kan jullie volgen via het camerasysteem; deze beelden zijn niet 
terug te kijken door de host, maar wel door de beveiliging tot 1 week na het 
spelen, mocht er iets gebeuren. 

 In tegenstelling tot andere escaperooms, blijft bij ons de deur open tijdens het 
spelen, die deur is niet je grootste zorg op dat moment! ;) Mocht je de kamer 
willen verlaten, laat dat dan weten aan je host. Hij of zij komt je ophalen en zal 

je terug begeleiden naar The Heritage waar je rustig kan wachten op de rest van 
je team. 

 Wees minimaal 15 minuten vóór het spel aanwezig in The Heritage en geef bij de 

bar aan dat jullie voor de escaperoom komen. Jullie zullen dan worden 
opgehaald door de host en krijgen een korte speluitleg. Zijn jullie te laat? Dan 
zijn wij genoodzaakt de speeltijd wat in te korten zodat de groep na jullie op tijd 

kan beginnen. 
 Tot 72 van tevoren kan je je boeking nog kosteloos annuleren. Neem daarvoor 

contact op via het contactformulier op de website of bel +31 20 320 5700. 

Huisregels 

Goed dat je ons komt helpen, Jacob is ‘m gepeerd, dus we rekenen op jou om de 

bommen onschadelijk te maken. Hiervoor hebben we een aantal huisregels: 

 Bommen onschadelijk maken is een nauwkeurige taak, dus zorg dat je niet 
onder invloed bent van drank of drugs. Natuurlijk kan je vooraf wel een glaasje 
vloeibare moed bestellen in The Heritage, maar als de gamehost vermoedt dat 

iemand teveel heeft gedronken of onder invloed is van drugs, dan heeft hij/zij 
het recht deze persoon toegang tot de kamer te weigeren. Betalingen worden 
niet gerestitueerd. 

 In de kamers hoef je niets met kracht te openen of te forceren. Als iets vast zit, 
zit het vast. Als iets geopend of verplaatst moet worden dan merk je dat, je hebt 

dan een sleutel, juiste code of goed uitgevoerde opdracht. Je hoeft geen meubels 
te verplaatsen of ergens op te klimmen. 

 Roken is verboden in het hele pand, ook in de sigaren sociëteit! Daarbij is het 

natuurlijk ook heel gevaarlijk met zo’n licht ontvlambare bom! ;) 
Je mag je telefoon wel mee naar binnen nemen. Download voorafgaand je 
bezoekje de PRYNT app, deze zal je bezoek nog leuker maken! Maar maak geen 

foto’s, we willen graag de puzzels binnen houden. 
 We vinden het gezellig als jullie achteraf nog even komen borrelen in The 

Heritage, er is natuurlijk veel te vertellen over wat jullie allemaal hebben gezien 

en hoe slim jullie waren in het oplossen! Maar let wel, het kan zijn dat de 



volgende groep er ook al zit. Zij willen nog verrast worden door de kamer, dus 
wees discreet of heel cryptisch met nabespreken. 

 


