
Veiligheid (Algemeen) 
Volwassenen Paintball & Wetgeving 
 

Wapens 

Onze paintballwapens vallen onder “categorie IV” van de Wet wapens en munitie (NL). Het bezit van 

deze wapens is toegestaan, maar het openbaar dragen van deze wapens is (zonder vergunning) 

verboden. Lees meer over het dragen van de wapens in documentatie van justitie. 

 

Leeftijd 

Volgens de Nederlandse wet is paintballen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.  

 

Eigen terrein 

Er is geen eenduidige wetgeving omtrent het paintballen op eigen terrein. In de regel wordt 

paintballen zonder vergunning toegestaan onder de volgende voorwaarden; 

 

 Geen continu gebruik van terrein voor paintball 

 Evenement kent geen commercieel karakter 

 Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen 

 
 

Paintball & Veiligheid 
 
Bij paintball is het van groot belang dat er duidelijke instructies afgegeven worden aan alle 
deelnemers. Als deze instructies goed worden toegepast is paintball een ongevaarlijk sport. “Koning 
Paintball” levert duidelijke gebruiksinstructies aan de huurder. De huurder is verantwoordelijk om 
deze richtlijnen omtrent veilig paintball te overleggen aan alle deelnemers. 
 
Denk eraan dat de paintball pistolen voor voorbijgangers bedreigend over kunnen komen. Zeker 

wanneer iedereen, verplicht een zwart masker op heeft. Zet het gedeelte waar je speelt dan ook af 

en bepaal duidelijke grenzen aan het terrein welke voor de deelnemers gelden. Plaats eventueel een 

bord dat er paintball gespeeld wordt. Hiermee kunnen veel problemen met de omgeving voorkomen 

worden. Wanneer je op een afgelegen terrein speelt, is dit uiteraard niet nodig. 

Zorg voor een scheidsrechter/marshall welke tijdens het gehele spel beschikbaar is.  

 

Zorg voor een veiligheidszone waar het masker afgezet kan worden. Spreek duidelijk af dat hier 

binnen niet geschoten mag worden. Men mag alleen de veiligheidszone betreden wanneer de barrel 

plug in de loop van het paintball pistool geplaatst is.  

Buiten het speelveld en in de veiligheidszone moeten de markers op safe staan en een plug in of 

hoesje over de loop hebben.  

 

http://www.justitie.nl/images/Brochure%20wapens_munitie_tcm34-3256.pdf

