
 
FAQ: 

Hier onder een overzicht van de meest gestelde vragen; Vind je hier  geen passend antwoord 
mischien dat je die kan vinden onder onze huishoudregelement of anders neem contact met ons op 
via onze onze Live chat; Facebook messenger of via onze contact formulier. 
https://www.facebook.com/airsoftkempen/ 
https://www.airsoftfactory.be/contact 

Minimum leeftijd : 
Wat is de minimum leeftijd om deel te nemen aan onze airsoftskirms en evenementen ?. 
Deze is gesteld op 18 jaar voor volwassenen;  maar je mag al komen vanaf 15 jaar mits onder 
begeleiding van een familielid in de eerste graad en die zelf meerderjarig is en ook meespeelt die 
dag. 
Vanaf 16 jaar mag je zonder een familielid meedoen maar dien je een kopie van het ID bewijs van je 
ouders mee te nemen waarop zij in hun eigen handgeschrift opstellen voor akkoord geven en weet 
hebben van je deelname. 

Entree en Poort open : 
Vanaf hoelaat is de poort open ?  
Het speelterrein en receptie zijn pas open vanaf 8 uur. Eerder aankomen kan vanaf 7:30  maar mag je 
het eigenlijke speelterrein nog niet betreden en al inchecken. De groene toegangs poort is dan 
gesloten. 

Huishoudregelement: 
Met het voorbijlopen en doorlopen van onze groene poort geef je voor akkoord en voor gelezen en 
goedgekeurd goedkeuring aan ons onze huishoud regelement welk openbaar gepubliceerd staat aan 
de achterkant van de groene poort.. Deze kan je vooraf lezen en vinden op onze website onder: 
https://www.airsoftfactory.be/huishoud-regelement .  
Het betekent dat je onze organisatie, inrichting en terrein regels respecteert en zal naleven waarbij 
tevens akkoord wordt gegeven dat het laatste woord ligt aan onze marschal seniors. Indien je daar 
problemen mee hebt met dit beleid kan je entree bedrag uiteraard terug vragen voor aanvang van 
het evenement. 
 
 



Hoe hard mag ik schieten met mijn AEG / Sniper en DMR. 
Al onze FPS normen zijn gesteld op 0.20 gr, zorg best dat je je gear vooraf test hebt met dat soort BB 
gewicht . 365 a 385 FPS is bij ons de norm.  Het mag zeker niet zo zijn dat we tijdens de FPS testing 
we soort FPS snelheden nog tegen komen met zwaardere BB gewichten. 
 
Zijn smokes en pyros toegelaten ? 
Dit wordt steeds op de dag bepaald en bekeken is afhankelijk van goedkeuring van de brandweer en 
de climatalogische omstandigheden van de dag zelf . Dat wil zeggen is voldoende wind aanwezig om 
het gebouw te verversen na gebruik en dat het geen hinder geeft aan de openbare weg. 
Alleen de kleuren GEEL ; GROEN EN BLAUW TOEGELATEN  

Parking: 
Kan ik mijn autos op het terrein parkeren.?  
Jazeker echter er zijn beperkte plaatsen – tot wel 20 autos - dit dient te gebeuren onder begeleiding 
van een parkeermarschal die je ontvangt aan de witte poort. elk parkeerplek wordt aangewezen 
zodat er geen hinder is voor andere bezoekers en prive eigenaren. 
Het is ten strengste verboden te parkeren voor een witte garage poort. 

Receptie: 
Waar moet ik heen met mijn airsoftgear en omkleden.? 
De Airtsoftfactory heeft tafeltjes voor 50 a 60 deelnemers in de receptie staan.Daar wordt ook 
omgekleed. Voor de vrouwelijke bezoekers kan dat in een aparte gedeelte . Vraag ernaar indien je 
daar gebruik van wenst te maken  
 Je mag dat  ook doen in je auto of bus laten als je dat liever hebt. 

Ticket met QCR code inchecken: 
Waar moet ik me inchecken met mijn ticket met QCR code.? 
Dat kan in onze airsoftshop te vinden in de Receptie. Daar moet krijg je tevens een pols bandje Deze 
dien je heel de dag aan te houden. 
Het spel kan niet starten totdat elke aanwezige speler zijn polsbandje heeft opgehaald en is 
ingecheckt. 
Kan ik mijn ticket omwisselen voor een andere datum. ? 
Ja dat kan tenlaatste 48 uur voor ons evenement. dit dient vooraf gemeld te worden via onze contact 
formulier, of via onze Airsoftfactory Live Chat of via facebook messenger welke datum je graag wilt 
als alternatief. 
Mag ik mijn ticket aan een andere speler mee geven. ? 
Dat kan ook maar graag aan ons melden aan wie en waarom. 



Dagplanning: 
Hoelaat start het eigenlijke spel / airsoftgame.? 
Poort is open vanaf 8 uur , maar er dient nog veel te gebeuren ; mensen zijn bezig om te kleden , in 
te checken FPS testing en team indeling ; plus uitleg regelement. In praktijk start de game effectief 
tussen 9:45 en 10uur. 
Wat voor typen spellen kan ik verwachten ?. 
Airsoftfactory games zijn van de old school principe; Dat wil zeggen warming up in de ochtend, een 
doorlopende game tot 12 uur waarna we terug beginnen om 13 uur tot 15:30. De games omvatten 4 
tot 6 opdrachten, en is er een vaste respawn met soms een medic of basecamp als extra. We 
trachten elke event anders neer te zetten en aan te passen naar het niveau van spelers met of 
zonder ervaring. Het is zeker niet onze bedoeling het alleen naar de zin te maken voor spelers met 
veel ervaring. Ook first timers zijn van harte welkom. 
Hoelang duurt een gemiddelde airsoftdag.? 
Bij ons is dat van 8 uur tot 16 uur . het effectief spelen is 2 uur in de ochtend en 2.5 uur in de middag. 
Hoelaat is de lunch pauze ? 
Vanaf 12 tot 13 en omvat steeds 1 uur.  We blazen een signaal af wanneer die begint. 

Lunch 
Is er ook warm eten te verkrijgen op de locatie. ? 
Jazeker – echter deze kan alleen worden aangekocht met een lunch pas en kost 5 euro en kan 
worden gekocht in onze shop op de dag zelf  
Lunchpassen kunnen ook vooraf online aangekocht worden en kost het entree 30 euro ipv 25 euro. 
Mag ik van het terrein af met de auto 
Jazeker maar laat al je AEGs in de receptie staan of vertrek in een auto waar deze niet aanwezig zijn. 
Kleed je ook om dat je niet meteen herkend wordt als een airsoft speler in het openbaar.  
Mag ik elders in de buurt gaan eten en mijn eigen eten mee brengen? 
Jazeker. 
Shop 
Wat kan ik allemaal kopen aan  materiaal in jullie airsoftshop op locatie. 
Ons assortiment bestaat uit courante materialen die we als organisatie vaak tegen komen als 
gevraagde artikelendoor spelers. Enkele voorbeelden: BB’s; batterijen voor de red dot; Lipo 
batterijen en brillen en facemasks. Ook Lampen voor de AEG aangezien we een CQB gebouw zijn. 
**We verkopen echter geen Replicas **  - maar verhuren deze wel indien gewenst. 
 
 



Reperaties: 
Mijn AEG is stuk wat dan.? 
We kunnen hellas geen reparaties uitvoeren op de dag zelf omdat we op de dag zelf bezig zijn met 
het evenement; wel kunnen je evt van gereedschap voorzien om zelf de reparatie uit te voeren of 
een huurkit voorstellen aan een schappelijk prijs naar gelang de tijdstip van de dag. Voorbeeld : We 
gaan geen volledige prijs aanrekenen indien dit in de middag gebeurt. 

Materiaalverhuring: 
Wat voor airsoftmateriaal kan ik allemaal huren at airsoftfactory.be .? 
Airsoft replica’s; Facemaskers; brillen en tactical vesten kunnen allemaal apart worden gehuurd en 
onze kleding. Ook Lipo batterijen kunnen gehuurd worden. Wel vragen we naast de gebruikelijke 
huurprijs om je ID kaart als borg af te geven. Dit sluiten we op in onze kluis tot dat alle materiaal 
einde dag heel en compleet is ingeleverd. 

Voorzieningen: 
Wat voorzieningen kan ik verwachten  Airsoftfactory.be naast het entree. ? 
3 Verlichte WC’s / Bewaakte parking met CCTV / Laadpunt voor de smartphones; Wasbak voor de bril 
en om handen te wassen voor en na het eten. Laadpunten voor je AEG Batterijen . Testing zone om 
in te schieten /  Ook het laatste kunnen we evt voor je doen in de shop. Labo voor evt AEG 
onderdelen . EHBO. 

Bivac: 
Mag ik er ook bivakken op locatie ?: 
Ja dat mag maar dat dient in overleg met de organisatie te gebeuren en we vragen daar ook een 
extra prijs/ retributie voor.  Dit kan via onze contact formulier, Airsoftfactory app of via facebook 
messenger worden aangevraagd. Soms organiseren we ook events waar dit is inbegrepen maar is 
zeker geen standaard gegeven. 

Afval beleid: 
Wat kan ik met mijn afval doen na afloop. 
Graag hadden we dat gesorteerd ontvangen . Er staan diverse vuilbakken opgesteld 1 voor rest afval 
en blauwe bakken voor PMD.  

EHBO: 
Ik ben gewond wat nu. 
We hebben steeds een ambulancier in wacht onze Marchal Senior kan je zeker helpen . 
 
 



Vertrek: 
Zo het evenement is gedaan wat nu ?. 
Van de spelers wordt verwacht dat ze het terrein achterlaten zoals ze hem gevonden hadden bij 
aankomst. Dat wil zeggen alle afval opruimen; onze team armbandjes inleveren in de shop of afgeven 
aan een marschal en geen afval achterlaten op de parking. Alle huurmateriaal dient verder terug te 
worden ingeleverd in de shop waarna we je ID kaart terug kunnen geven. Je behoeft van ons niet 
onmiddellijk te vetrekken maar van alle spelers wordt verwacht dat ze het terrein uiterlijk om 18:00 
verlaten. 

Laatst bijgewerkt 01-01-2020 
 

 


