
 

 

Huisregels All Inn Traditional. 
Wij gedragen ons als gastheer en u als gast. 
 
Veiligheid: 
 
All Inn Traditional heeft als “gastheer” de taak een mooi, veilig en 
uitdagend parcours te bouwen.  
De beslissing om al dan niet aan te leggen en te schieten is die 
van u. 
De verantwoordelijkheden voor veiligheid liggen primair bij u, “de gast”. 
U bent degene die de pijl laat vliegen en u bent daarmee te allen tijde eind-
verantwoordelijke. U hoeft niet te schieten, u mag schieten. 
 

Als u niet in staat bent om veilig een parcours te schieten, moet u dat ruim voor aanvang 
aangeven.  
All Inn Traditional zal dan tegen betaling een instructeur voor u beschikbaar stellen. 

 

Gedragsregels: 
 

De gastheer fungeert als vraagbaak en voorziet u en anderen van geschoold 
personeel. Het personeel is uitgerust met communicatie- en EHBO middelen.  
U bent verplicht de aanwijzingen van het personeel op te volgen.  
 
U mag tijdens uw bezoek niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. 
 

Verpakkingsmateriaal van door u zelf meegebracht eten of drinken en 
sigarettenpeuken zijn uw eigendom en worden derhalve door u zelf ook retour 
genomen en in géén geval bij de gastheer achtergelaten. 
 

Op ons terrein waarderen wij roken niet. Op het parcours is roken ten strengste 
verboden. 
 
Als uw pijl onverhoopt buiten het terrein terecht komt, meldt u dit onmiddellijk bij 
de gastheer. Wij kunnen u helpen uw pijl terug te halen. 

 
U krijgt van ons het eerste kopje koffie gratis. Een 2e kopje kunt u verkrijgen tegen 
betaling van € 1,00. 
 
Als u zich aan deze en de algemene fatsoensregels houdt, bent u hier van harte 
welkom. 
 
 

Team All Inn Traditional  
 
 
  



 

 

We act as your host and you as our guest. 
 
Safety:  
 
All Inn Traditional has as a "host" the task of building a beautiful, 
safe and challenging course.  
The decision whether you shoot ore do not shoot is yours.  
The responsibilities for safety lies primarily with you, "the guest". 
You are the one who makes the arrow fly and you are always 
ultimately responsible.  
You do not have to shoot, you can shoot.  
If you are unable to shoot a course safely, you must indicate this 
well before the start.  
All Inn Traditional will then try to make an instructor available for 
you against payment. 
 

Rules of conduct: The host acts as a source of information and 
provides you and others with trained personnel.  
The staff is equipped with communication and first aid equipment. 
You are obliged to follow the instructions of the staff. 
 
You may not be under the influence of alcohol or drugs during your 
visit.  
Packaging material of food, drinks ore cigarette butts brought by 
yourself are your property and are therefore also taken back by you 
and in no case left to the host.  
We do not appreciate smoking on our premises. Smoking is strictly 
forbidden on the course. 
If your arrow unexpectedly ends up outside the site, report this 
immediately to the host. We can help you retrieve your arrow. 
 
You will receive the first cup of coffee for free. A second cup can be 
obtained against payment of € 1.00. 
 
If you stick to this and the general decency rules, you are most 
welcome here. 
 
Team All Inn Traditional 


