HUISREGELS VOOR JOUW BEZOEK AAN DE MX4D-ZAAL
ALGEMENE BEPALINGEN
1.

2.
3.
4.

5.

Voordat je een ticket koopt voor de MX4D-voorstellingen,
vragen we onderstaande regels na te leven. Door een MX4D-ticket te
kopen, erken je dat je kennis genomen hebt van deze regels, dat je ze
begrijpt en dat je aanvaardt ze na te leven.
De effecten komen onverwacht en kunnen best wel hevig zijn.
In geval van – zelfs kleine – gezondheidsproblemen, raden we je aan
jouw arts te raadplegen voor de voorstelling.
Met het oog op jouw veiligheid en om elk ongewenst gevolg te
vermijden, wordt de MX4D-ervaring afgeraden aan mensen met
onderstaande kwalen:
• epilepsie
• hoge bloeddruk
• cardiovasculaire problemen
• rug- of nekproblemen
• orthopedische problemen
• zeeziekte/wagenziekte
• ademhalingsproblemen of allergieën
• andere ernstige fysieke of psychologische gezondheidsproblemen
Voor jouw veiligheid wordt de MX4D-ervaring ook afgeraden 		
aan volgende personen:
• zwangere vrouwen
• bejaarden met beperkte mobiliteit
• mensen die medicamenten nemen, of onder invloed van alcohol 		
of drugs zijn
• kinderen jonger dan 4 jaar
• mensen die kleiner zijn dan 100 cm
• mensen die meer wegen dan 120 kg

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN DE ZAAL
1. Neem rustig plaats en zet je voeten goed op de voetsteun.
2. Er mag geen enkel voorwerp in de weg liggen in de ruimte voor jouw stoel.
3. Vermijd kleding gemaakt van kwetsbare materialen of andere spullen die
beschadigd zouden kunnen worden door de MX4D-effecten.
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om jouw kleding te beschermen
tegen wind, regenachtige omstandigheden, gespetter en sterke
geuren.
4. Voor jouw veiligheid en die van de andere toeschouwers,
wordt ten strengste afgeraden recht te gaan staan of de voorstelling te
verlaten terwijl de zetels bewegen.
Indien je toch van je plaats af moet, zorg er dan voor dat je niet op de
voetsteunen gaat staan.
5. Dranken zijn enkel toegestaan in flessen.
Warme dranken en nacho’s met saus zijn verboden in de zaal.
Ze zouden de MX4D-stoelen kunnen beschadigen of tot stilstand kunnen
brengen.
6. Je dient zelf je tas met breekbare spullen en andere persoonlijke spullen in
het oog houden en te beschermen.
Kinepolis is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van slecht
opgeruimde voorwerpen.
7. Blijf op een veilige afstand van de verstuivingsbuisjes, zeker met je ogen,
en vermijd ook om persoonlijke spullen te dicht bij de buizen te zetten,
aangezien die tot verwondingen of schade zouden kunnen leiden.
8. Kinepolis verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van verwondingen,
gezondheidsproblemen, verlies of schade veroorzaakt door het niet
naleven van deze regels.

