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LeisureGames / Start To Play 
 
Leisure Games / Start To Play is een onderdeel van Global Event Support. Onder deze naam kan je heel 
ons aanbod terugvinden met betrekking tot diverse spellen, onze verschillende soorten aanbiedingen 
voor zakelijke klanten, de verhuur van spellen aan particulieren en bedrijven voor allerhande feesten.  

Spelformules van LeisureGames 
 
Wat is het ? 
 
Old School spellen zijn toegankelijk voor iedereen. Ze zorgen voor plezier, een goed gevoel en dus 
ook voor gezonde, vrolijke mensen. 
Bovendien werken al deze spellen op de meest groene energie die er is: de eigen kracht van de 
speler. Er is dus geen extra stroomrekening te betalen hiervoor.  
 
Iedere maand komen we bij je langs om enkele spellen te plaatsen. Deze blijven gedurende een 
maand bij jullie staan. Iedereen kan en mag er zich mee amuseren. Het zorgt niet alleen voor animo 
bij de gasten maar kan ook de werksfeer positief beïnvloeden. Er zijn verschillende formules 
mogelijk. Er is zowel keuze in het aantal maandelijkse spellen als in de duurtijd van de formule.  
 
Waarom kiezen voor een formule van LeisureGames?  
 
Je wilt als vergaderlocatie, B&B of hotel  graag je gasten een aantal extra activiteiten aanbieden, maar 
je weet niet direct welk spel hiervoor geschikt is. Je wil natuurlijk ook graag de interesse van je 
terugkerende klanten vasthouden maar daarvoor zijn slechts een paar spellen niet voldoende. En de 
investering voor een ruime diversiteit is daarvoor veel te groot. 
 
Als Coworking-space (flexwerkplekken) of bedrijvencentrum heb je natuurlijke verschillende 
ondernemingen en zelfstandigen onder je dak. Je bied ze de ruimte aan om aan hun onderneming te 
werken. Een ideale plek voor kruisbestuiving dus. Ook hier heb je tijdig nood aan een moment van 
ontspanning. Een moment van pauze om je bureaugenoten beter te leren kennen. Ideaal om een 
beetje ontspanning in huis te brengen door enkele spellen te voorzien. Zelfs een kleine competitie 
tussen de aanwezige ondernemers kan al eens deugd doen.  Ook hier kan je de “swung” erin houden 
door regelmatig nieuwe spellen te voorzien. Welke onderneming is bij jullie de koning van het spel? 
 
Als bedrijf weet je als geen ander dat je medewerkers goud waard zijn. Zij houden namelijk het bedrijf 
draaiende. Zonder medewerkers, geen bedrijf. Hoe beter uw medewerkers zich voelen in het bedrijf, 
hoe beter de prestaties. Het welbehagen van je medewerkers wordt dus alsmaar meer en meer 
belangrijk. Hoe kan je hierin voorzien horen we je al denken? Ontspanning tijdens de middagpauze is 
een van de zaken die we je graag aanbieden. Het plaatsen van enkele spellen in de refter of andere 
pauze-ruimtes geeft je medewerkers de mogelijkheid om hun pauze anders te spenderen dan op de 
smartphone bijvoorbeeld. Door enkele spelmomenten in te lassen kan je de werksfeer op een positieve 
manier beïnvloeden.  
 
Kortom: Het heeft een positieve invloed op je business, een grote diversiteit aan spellen en je hebt 
niet de investeringskost om ze allemaal aan te kopen. 
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De mogelijke formules 
 
Aantal spellen 
 
Iedere onderneming heeft zijn eigen wensen en beschikbare plaats om de spellen op te stellen. Zo kan 
je op dit moment kiezen voor 1, 2, 3, 4 of 5 spellen. Ben je niet zeker hoeveel spellen je kan plaatsen 
of hoe je best start met een formule, vraag ons gerust voor meer info. We komen graag bij je langs om 
te kijken en de mogelijkheden te overlopen. Wil je graag meer dan 5 spellen, ook dat is mogelijk. 
Hiervoor komen we graag langs en bekijken samen met jou een formule op maat. 
 
Hoe lang kan je hiervan profiteren? 
 
Je kan kiezen tussen een periode van 6 maanden of 12 maanden. Na afloop van de periode kan je 
natuurlijk altijd vernieuwen. 
 
Hoe voordelig kunnen we het maken? 
 
In onderstaande tabel kan je de verschillende combinaties met bijhorende prijs per maand 
terugvinden. Louter informatief zie je er de prijs per dag bijstaan. Vermelde prijzen zijn excl. btw.  
 
 

 6 maanden 12 maanden 
Aantal Spellen €/maand €/spel/dag €/maand €/spel/dag 

1     
2     
3     
4     
5     

 
 

Hoeveel krijgt u hiervoor in de plaats? 
 

- U krijgt een rustgevende en uitnodigende werksfeer. 
- Uw medewerkers kunnen even ontspannen en de teamgeest versterken. 
- Productiviteit, concentratie en welbehagen wordt positief beïnvloed. 
- U krijgt het aantal spellen volgens gekozen formule. 
- U krijgt fishes met info en speelwijzes van de spellen. 
- U krijgt tafels waarop de spellen geplaats moeten worden indien nodig. 
- U krijgt een scorebord met benodigdheden om de teamgeest te versterken. 
- Wij komen maandelijks bij u de spellen wisselen. 
- Wij verzorgen de opstelling zodat jullie onmiddellijk kunnen spelen. 
- Wij onderhouden zodat jullie spellen in topconditie krijgen. 
- Jullie voorkeursspellen mogen altijd aangegeven worden. (in mate van mogelijk 

wordt hier rekening mee gehouden) 
-  
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Om een formule van LeisureGames / start to play op te starten 
 
Eerst en vooral komen we graag bij je langs om samen de mogelijkheden te overlopen. Daarna noteren 
we alle nodige gevens en kan je nog kiezen, enkel voor de formules van 12 maanden, tussen 2 
betalingsmogelijkheden. 
De meest gemakkelijke manier is ons het volledige bedrag voor de gekozen formule over te maken. 
Direct daarna start onze overeenkomst en doen wij verder al de rest.  
 
Of je kan kiezen om dit per 6 maanden over te maken. Hierbij zal het bedrag van de eerste afrekening 
overeenkomen met het bedrag van de formules van 6 maanden. Voor de 2de periode van 6 maanden 
zal het bedrag overeenkomen met de overschot van het totaalbedrag van de gekozen formule van 12 
maanden. 

Extra mogelijkheden 
 
Pauze tijdens een formule 
 
Het kan altijd voorkomen dat er momenten zijn waarop er geen spellen nodig zijn. Bijvoorbeeld 
seizoensgebonden locaties, tijdelijke sluiting vanwege verbouwingswerken, …  
 
In dat geval is het mogelijk om de overeenkomst tijdelijk op pauze te zetten. Dit moet ten laatste 5 
dagen voor de wissel dag schriftelijk aan ons doorgegeven worden. We komen dan op de wissel dag 
de spellen ophalen van die maand zonder nieuwe spellen achter te laten. Om de rest van de periode 
terug te starten dien je ons dit ook ten laatste 5 dagen voor de wissel dag schriftelijk te laten weten. 
 
De pauzes zijn enkel per volledige maand mogelijk. Bij een formule van 6 maanden zijn maximaal 2 
maanden pauze toegelaten. Bij een formule van 12 maanden zijn dit maximaal 5 maanden.  
Deze pauzes mogen naar eigen noden opgenomen worden. Dit kan dus afzonderlijk van elkaar of 
achtereenvolgens.  
De opgenomen pauzemaanden worden op het einde van de oorspronkelijke periode toegevoegd, wat 
vervolgens een nieuwe einddatum geeft.  
 
Verhogen van het aantal maandelijkse spellen 
 
Als jouw onderneming een seizoensgebonden activiteit heeft zoals een B&B met horeca gedeelte of 
vergaderlocatie, dan kan je dus te maken krijgen met drukkere perioden. Het kan dan interessant zijn 
om tijdens die perioden meer spellen ter beschikking te hebben dan voorzien is in de lopende formule. 
Om dit op te vangen is het mogelijk om tijdelijk meer spellen geleverd te krijgen. 
 
Je geeft ons minstens 7 kalenderdagen voor de wissel dag via e-mail door hoeveel extra spellen en 
voor welke periode je deze wenst.  
Deze tijdelijke verhoging wordt ook telkens per volle maand geteld. Levering en terug ophalen van de 
extra spellen zal dan ook gebeuren tijdens de wisseldag. 
 
Het aantal maandelijkse verhogingen is onbeperkt. De maanden waarop je een verhoging wenst 
mogen afzonderlijk maar kunnen ook aaneengesloten zijn.  
 
Voor deze tijdelijke verhoging zal een aparte factuur opgesteld en doorgemaild worden. Deze factuur 
dient ook betaald te worden voor de wisseldag. Indien deze niet betaald is, zal er ook geen levering 
van de extra spellen plaatsvinden.  
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Verlagen van het aantal maandelijkse spellen 
 
Om een geschikte formule voor jouw situatie te verkrijgen is het voordeliger om te starten met een 
laag aantal maandelijkse spellen en na evaluatie op jouw wens te verhogen. Zo kan je onnodige kosten 
vermijden. 
Om organisatorische redenen rekenen we op jouw begrip om het aantal spellen tijdens de duurtijd van 
de gekozen formule niet te verlagen. 

Zo wordt het gemakkellijk om samen te werken. 
 
Contactpersoon 
 
Om alles vlot en comfortabel te laten verlopen vragen we je om een vaste contactpersoon of 
verantwoordelijke ter plaatse aan te duiden. Een persoon met wie we kunnen communiceren over 
alles wat betreft de spellen, de formule, eventuele extra spellen, eventuele problemen, 
levermomenten, extra facturen, …  
 
Wisseldag 
 
Tijdstip 
 
In de formule van LeisureGames zal een maandelijkse wisseldag opgenomen worden. Wij komen bij 
jou om de spellen te leveren, wisselen of op te halen. Indien we, om welke reden dan ook, niet op deze 
dag bij jou kunnen langskomen wordt je daarvan door ons op voorhand op de hoogte gesteld. 
 
Locatie 
 
In de formule van LeisureGames is omschreven op welke locatie de spellen zich bevinden. 
Op deze locatie zullen iedere maand de spellen en materialen opgesteld /gewisseld / opgehaald 
worden. Indien je tijdens de maand de spellen verplaatst naar een andere locatie binnen jou 
onderneming dienen ze terug geplaatst te worden naar de locatie zoals vermeld in de formule. 
 
Samen controleren van de spellen en materialen 
 
Vooraleer de spellen en materialen gewisseld worden bekijken we deze samen.  
We controleren op wel of niet ontbreken van spellen, attributen, materialen, … We controleren ook 
op eventuele schade aan de spellen, attributen, materialen, …  
Al onze bevindingen worden genoteerd en gefotografeerd. 
 
Na het wisselen van de spellen en materialen ondertekenen we samen de leverbon / afhaalbon.  
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Wat bij verlies / schade / noodzakelijke herstelling? 
 
Voor het inzetten van onze spellen hanteren we een hoge norm van de staat van het spel. Alleen zo 
kunnen we kwalitatieve spellen voorzien. 
 
Algemene gebruiksslijtage bij normaal gebruik zal niet aanzien worden als schade. 
 
Indien een spel, of delen van een spel, op de wissel dag niet beschikbaar is voor afhaling wordt hiervoor 
een factuur opgesteld. De prijs van de spellen, attributen en materialen kan je in de bijgevoegde lijst 
terugvinden.  
 
Bij het vaststellen van schade moeten we de kosten voor herstelling van het spel of materiaal 
aanrekenen. Herstellingen voeren we uit tot een maximum van 50% van de nieuwprijs van het spel of 
materiaal. 
Indien de herstelkost hoger is dan 50% van de nieuwprijs moeten we het spel of materiaal vervangen. 
In dat geval wordt de nieuwprijs aangerekend. 
 
Facturen voor missings,  herstelling en/of vervangingen worden per kwartaal opgesteld en zijn contant 
te betalen. Indien het bedrag hoger is dan € 300,- excl btw zal deze factuur direct opgesteld worden. 
Onbetaalde facturen zijn rechtstreekse aanleiding tot het niet verder uitvoeren van onze 
overeenkomst met betrekking tot de levering van nieuwe spellen op de volgende wissel dag.  
Indien we een extra transport moeten inzetten, zal dit transport via een extra factuur aangerekend 
worden. De bestaande wisseldagen volgens de formule blijven behouden.  
 
Onderverhuur 
 
Het is niet toegelaten om de spellen en materialen, die tot het assortiment behoren, in verhuur of 
verkoop aan te bieden aan derden. Alle spellen en materialen horen op de locatie zoals omgeschreven 
in de overeenkomst te blijven. Indien zich dit toch voordoet, houden we ons het recht voor om een 
supplementaire factuur, gebasseerd op de standaard particuliere verhuur, op te stellen en over te 
maken. 
 
Het aanbieden van de spellen aan klanten of gasten, waarbij de spellen op locatie zoals omschreven in 
de formule blijven, tegen een kleine vergoeding zal niet aanschouwd worden als onderverhuur.  

Verantwoordelijkheid 
 
LeisureGames en Global Event Support is verantwoordelijk voor een correcte levering en uitvoering 
van de overeenkomst zoals de formule omschrijft. We zorgen voor kwaliteitsvolle spellen en 
materialen.  
 
De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de spellen, attributen en materialen. Er wordt 
verwacht dat de klant met de spellen, attributen en materialen omgaat zoals een goede huisvader 
betaamt.  
 
LeisureGames en Global Event Support is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Alsook 
niet voor de manier waarop hiermee door de klant wordt omgegaan. 
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Lijst met spellen, attributen materialen 
 
Een lijst met alle spellen, attributen en materialen is beschikbaar. Telkens we ons assortiment 
uitbreiden zal je een nieuwe lijst toegestuurd krijgen.   
 
Hiermee heb je de mogelijkheid om je voorkeuren door te geven. In de mate van het mogelijke houden 
we rekening met de voorkeuren, maar het wisselen van de maandelijkse spellen om een grote 
diversiteit aan te bieden blijft de hoofdzaak.  
 
Op deze lijst kan je ook de bijhorende prijs van alle spellen, attributen en materialen terugvinden. 
 

Proof of Concept 
 
Vooralleer we onze nieuwe formules in de markt zetten, willen we graag kijken voor een proof of 
concept.  
Er bestaan reeds diverse studies die aantonen en bewijzen dat korte ontspanningsmomenten tijdens 
een dag werken veel voordelen met zicht meebrengt. 

- Korte pauzes verlagen stresslevels en geeft nieuw zuurstof aan de hersens. 
- Hierdoor gaan mensen efficiënter werken. 
- Creativiteit gaat erop vooruit. 
- Betere samenwerking door spel. 
- Motivatie krijgt een boost. 
- Het welbehagen op het werk neemt toe. 
- Minder afwezigheden. 

 
 
We willen bedrijven / locaties hierbij ondersteunen door hen de mogelijkheid te geven om beroep te 
kunnen doen op veel verschillende soorten spellen. Niet slechts 1 soort dat maandenlang blijft staan, 
maar iedere maand een ander spel.  
 
Voor ons proof of concept hebben we o.a. een vragenlijst opgesteld waarbij we het appreciëren als 
jullie deze willen invullen. Daarnaast is ook alle andere feedback die jullie hebben, van harte welkom. 
 
Om het in de markt te zetten gaan we onze website aanpassen/bijwerken en doen hierbij beroep op 
Creatic. Hierbij willen we ook graag gebruik maken van onze proof of concept in onze opbouw en 
marketingstrategie. 
We willen ook graag jullie feedback / quotes hierbij gebruiken. Eventueel foto’s en/of een kort 
interview zouden tot de mogelijkheden kunnen bestaan.  
Uiteraard in samenspraak met jullie. 
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Algemene voorwaarden: 
 
1. Algemene voorwaarden 
 
1.1. 
Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen, tussenkomsten en prestaties van Global 
Event Support onderworpen aan het geheel van de voorliggende algemene voorwaarden, dewelken worden 
geacht door de klant te zijn aanvaard vanaf elke offerteaanvraag of plaatsing van een bestelling. 
 
De klant ziet er hiermee vanaf zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, en meer bepaald zijn eigen 
algemene of bijzondere voorwaarden. 
 
1.2. Alle facturen van Global Event Support zijn zonder uitzondering of mogelijkheid tot betwisting onderhevig 
aan de algemene voorwaarden hier beschreven. 
 
2. Samenwerking en verantwoordelijkheid 
 
2.1 
Binnen het kader van haar dienstverleningsovereenkomsten, dewelke betrekking hebben op de 
verhuurovereenkomsten voor de formules van LeisureGames, is Global Event Support verantwoordelijk voor de 
correcte uitvoering hiervan zoals omschreven in de overeenkomst. 
 
Tevens is de klant verantwoordelijk voor het correct gebruik van de spellen, attributen en materialen zoals 
omschreven in de overeenkomst. Ieder misbruik en eventuele ongevallen zijn onder verantwoordelijkheid van de 
klant. 
 
2.2 
De klant verbindt er zich toe samen te werken met Global Event Support gedurende de hele duur van de 
dienstverlening en dit met het oog op een kwaliteitsvolle prestatie van Global Event Support, conform de 
overeenkomst. 
 
De klant verbindt zich er zo toe elke verduidelijking, verklaring, info en documentatie voor het uitvoeren van de 
dienstverlening te leveren zonder vertraging. 
 
3. Huurovereenkomst 
 
3.1 
De dienstverlening van Global Event Support gebeurt conform de huurovereenkomst. 
 
3.2 
Enkel de prijs vermeld in de schriftelijke huurovereenkomst kan als bindend worden beschouwd. Prijzen of 
tarieven vermeld op de website, in flyers, pamfletten of andere publiciteitsdocumenten zijn louter indicatief. 
 
3.3 
Elke wijziging aan de huurovereenkomst zal voorafgaandelijk en schriftelijk door de klant gevraagd moeten 
worden. Enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vanwege Global Event Support zal dergelijke 
wijzigingsaanvraag uitwerking hebben. 
 
De klant aanvaardt daarbij dat dergelijke wijzigingen de prijs kan doen veranderen. De meerprijs zal tevens 
schriftelijk door Global Event Support worden meegedeeld. 
 
3.4 
Alle prijzen vermeld in de huurovereenkomst zijn steeds exclusief BTW. Het toe te passen BTW-tarief bedraagt 
in principe 21%. 
 
 
 
 



 
 

 9 

4. Facturatie 
 
4.1. 
De facturatie vanwege Global Event Support gebeurt conform de huurovereenkomst, behoudens prijswijzigingen 
conform het hierboven vermelde. 
 
4.2. 
De betreffende facturen zijn contant betaalbaar, ten laatste binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de 
factuurdatum. 
 
Bij gebreke aan (tijdige) betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest 
verschuldigd zijn. Deze interest zal berekend worden aan de hand van de wettelijke interestvoet. 
 
Tevens zal bij gebreke aan (tijdige) betaling een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend. Deze 
schadevergoeding bedraagt 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, 
behoudens aangetoonde hogere schade. 
 
Global Event Support houdt zich ook het recht voor de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst 
te ontbinden, bij gebrek aan (tijdige) betaling. 
 
4.3. 
Alle eventuele opmerkingen, klachten of protesten m.b.t. de facturatie dienen schriftelijk aan Global Event 
Support te worden overgemaakt binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. 
 
5. Leverings- en uitvoeringstermijnen 
 
5.1. 
Alle leverings- en uitvoeringstermijn zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, louter indicatief en 
derhalve niet bindend. 
 
5.2. 
Indien er overeengekomen wordt met bindende termijnen te werken, kan er slechts van de afgesproken 
termijnen worden afgeweken mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege Global Event Support, 
behoudens overmacht. 
 
Afwijkingen in de uitvoeringstermijn kunnen desgevallend aanleiding geven tot een prijsverhoging. 
 
Dergelijke prijsverhoging zal voorafgaandelijk en schriftelijk worden meegedeeld aan de klant. 
 
6. Verbreking van de huurovereenkomst 
 
6.1 
De verhuurovereenkomsten omvatten een periode van respectievelijk 6 en 12 maanden. De klant heeft vrije keuze 
uit deze twee perioden. De verhuurovereenkomst betreft een vastgelegde termijn waarvan enkel afgeweken kan 
worden zoals omschreven in de overeenkomst. Zijnde bij het toepassen van een pauze of het verhogen van de 
aantallen. De verhuurovereenkomst is ook bindend.  
 
De klant heeft niet de mogelijkheid om de overeenkomst eerder dan de vastgelegde termijn stop te zetten.  
 
Deze overeenkomst is van bepaalde duur. Het principe van stilzwijgende verlenging wordt niet toegepast. Na 
afloop van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te vernieuwen of de 
samenwerking stop te zetten. 
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6.2 
Global Event Support kan de overeenkomst met de klant ontbinden in de volgende gevallen: 
 

- Bij laattijdige betalingen van de facturen; 
- Bij terugkomende situaties van schade, verlies, diefstallen van de spellen, attributen of 

materialen; 
- In het geval de klant weigert zijn medewerking te verlenen of de uitvoering van de 

overeenkomst door Global Event Support onmogelijk, dan wel aanzienlijk moeilijker maakt. 
 
In deze gevallen zal Global Event Support in geen geval enige vergoeding verschuldigd zijn aan de 
klant. 
 
7. Verwerking van persoonsgegevens 
 
7.1. 
In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de klant, alsook in het kader van de uitvoering hiervan, 
zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door Global Event Support. 
 
In het kader van deze verwerking zal Global Event Support in aanmerking komen als 
verwerkingsverantwoordelijke. 
 
De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende 
Belgische wetgeving hieromtrent. 
 
Hoe Global Event Support concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden in haar 
privacyverklaring op de website. 
 
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
8.1. 
Alle geschillen die rijzen tussen de klant en Global Event Support zullen worden beheerst door het Belgische 
recht. 
 
8.2. 
In het kader van voormelde geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Limburg, 
afdeling Hasselt bevoegd. 
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Verhuurovereenkomst / Proof of Concept 
 
 
 
Uw spelformule van LeisureGames is pas definitief na volledig invullen en ondertekenen van dit formulier. 
Proof of Concept is gratis en loopt voor een periode van 3 maanden. Met uitzondering van kosten verbonden aan 
verlies/schade/noodzakelijke herstelling zoals hierboven omschreven. 
 

Gegevens van de klant (tevens de facturatiegegevens) 
Bedrijf:  Tel:  
Straat + nr:  Gsm:  
Postcode + plaats:  BTWnr:  
E-mail:  
E-mail facturatie:  
PO of bestelbonnr:  

 

Gegevens van de contactpersoon of verantwoordelijke 
Voornaam + Naam:  
Functie:  
E-mail:  
Tel / gsm:  

 

Gegevens locatie voor de spellen/materialen 
Locatie omschrijven:  

 
 

 

Aantal 
Keuze van de formule (aankruisen in het vakje) Prijzen zijn exclusief 21% btw 

6 maand 12 maand 
1   1  
2   2  
3   3  
4   4  
5   5  

 

Keuze van betaling voor het abonnement (aankruisen in het vakje) 
 In 1 x voor aanvang van het abonnement 
 In 2 x voor aanvang en verderzetting van het abonnement (per 6 maand) 

 

Wisseldag 
Moment van iedere maand:  

 
 
Door het ondertekenen van dit document gaat u akkoord met de werking van de formule zoals omschreven in de 
overeenkomst alsook met onze algemene voorwaarden.  
 
Gelieve te handtekenen, voorafgegaan door uw volledige naam en “Gelezen en Goedgekeurd”. 
 
Handtekening klant: 
 

Datum:  
Contract nr:  


