
PA INTBALL  K IDS

Goed
Om Te
Weten



KLEDING ADVIES1 .

Wat voor kleding doe ik aan bij paintball?

2 . VERVOER

Met de auto, met de fiets of de bus?

3 . AFREKENEN

Hoe en wanneer moet ik betalen?

4 . EXTRA INFORMATIE

Vragen zoals: wat zijn de kosten voor extra

kogels? Zijn er kleedhokjes? Enz.

Outdoor-Delft

Overzicht



Outdoor Delft

Kleding advies

Wanneer je gaat paintballen kun je het

beste oude kleding en stevige

schoenen aantrekken. Een setje extra

kleding en een handdoek meenemen is

een pré.



Handig om mee te nemen

∙ Kleding *wat vies mag worden*

∙ Handschoenen

∙ Handdoek

∙ Stevige schoenen *die vies mogen

worden*

 

∙ extra set kleding voor na de activiteit

∙ Kleding wat vies mag worden
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Outdoor Delft

Outdoor Delft
Hoe kom ik
daar?

MET DE AUTO

MET OPENBAAR VERVOER

MET DE FIETS

Voor ons park hebben wij gratis

parkeergelegenheid met meer dan

100 parkeerplekken. 

Kijk op www.9292.nl voor actuele

vertrektijden en haltes. Het adres wat

je het beste kan invoeren voor ons

park is Rotterdamseweg 418.

We hebben een fietsenstalling voor

de deur.

MET OPENBAAR VERVOER

MET DE FIETS

Adres:

Rotterdamseweg tegenover

huisnummer 418, 2629HH Delft



We zijn zuinig
op ons park.

WE GEBRUIKEN 

ALLEEN BIOLOGISCH

AFBREEKBARE KOGELS .



HOE EN WANNEER
MOET IK BETALEN?

Online aanbetaald? Het overige bedrag kunnen

jullie op de speeldag zelf betalen.

Outdoor Delft



Wanneer je online of telefonisch reserveert vragen

wij minimaal om een aanbetaling. Om zeker te

zijn van jullie komst. Dit zal via Ideal of tikkie

gaan.Het overige bedrag kunnen jullie op de

speeldag zelf contant betalen, via een tikkie of

overschrijven via de App van je bank.*Je kunt bij

ons dus niet pinnen of met creditcard betalen*
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Een fijne plek voor iedereen

Ja, je kan bij ons omkleden bij de overal

uitgifte. Wil je een ruimte voor jezelf

vraag dit dan aan de instructeur.

Kan ik
Bij jullie

Omkleden



EXTRA KOGELS

Ben je vandaag tactisch of kies je toch 

voor de aanpak van Rambo?

50 KOGELS

€6,-

100 KOGELS

€10,-

1 DOOS (2000 KOGELS)

€160,-



WIJ KUNNEN NIET

WACHTEN! EN JULLIE? 

 

CREW OUTDOOR-DELFT



Outdoor-Delft

GET SOCIAL

WITH US FACEBOOK

Outdoor Delft

LINKEDIN

Outdoor Delft

INSTAGRAM

Paintball Delft



WHATSAPP

EMAIL ADRES

TELEFOONNUMMER

06 82 00 82 33

info@outdoor-delft.nl

06 54 67 81 61

Let's Talk


