
GEZONDHEID & VEILIGHEID 

Deze tocht maakt gebruik van 3D virtual reality headsets (Samsung/Oculus Gear VR of 
Sony HMZ-T3). We adviseren u een arts te raadplegen voordat u aan deze tocht 
deelneemt indien u zwanger of ouder bent, last heeft van afwijkingen van het binoculair 
gezichtsvermogen of psychiatrische stoornissen, of lijdt aan een hartaandoening of 
andere ernstige medische aandoening.

Sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen last hebben van ernstige 
duizeligheid, epileptische aanvallen of black-outs veroorzaakt door lichtflitsen of 
patronen terwijl ze TV kijken, videospelletjes spelen of virtuele reality ervaren. 
Dergelijke aanvallen komen vaker voor bij kinderen en mensen jonger dan 20 jaar. 
Iedereen die een aanval, verlies van bewustzijn, of andere symptomen gerelateerd aan 
epileptische aandoeningen heeft ervaren, dient een arts te raadplegen alvorens deel te 
nemen aan deze tocht.

Kinderen: Het wordt aanbevolen door de fabrikant dat de aangeboden headsets niet 
worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar (Gear VR). Ouders die hun kinderen 
toestaan de headset te gebruiken doen dit op eigen risico en zijn volledig 
verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hun kinderen. Het 
gebruik van de headset kan een negatieve invloed hebben op de hand-oog-coördinatie, 
balans, en multi-tasking vaardigheden. Volwassenen dienen tijdens en na het gebruik 
van de Gear VR in de gaten te houden of er sprake is van een afname van deze 
vaardigheden bij hun kinderen.

Veel gebruikers van deze headsets (afgezien van onze tochten) gebruiken deze voor 
periodes van meer dan 30 minuten. Wij willen erop wijzen dat de inhoud die wordt 
bekeken op de headsets tijdens onze reizen uit maximaal 17 korte scènes bestaat, elke 
ervaring duurt tussen 2-6 minuten met pauzes van 5-15 minuten tussen elk gebruik van 
de headset. Klanten krijgen de opdracht om stil te staan tijdens het bekijken van de 
inhoud van de headsets. Wandelen met de headsets op is verboden. 

Een comfortabele ervaring tijdens de tocht met behulp van onze headsets vereist een 
intact gevoel van beweging en balans. De headset gebruiken als u moe bent, slaap 
nodig heeft, onder invloed van alcohol of drugs bent, een kater heeft, problemen met de 
spijsvertering heeft, last heeft van emotionele stress of bezorgdheid, of lijdt onder 
verkoudheid, griep, hoofdpijn, migraine, of oorpijn verhoogt uw gevoeligheid voor 
negatieve symptomen.

Luisteren naar hoge volumes kan onherstelbare schade aan uw gehoor veroorzaken. 
Achtergrondgeluiden, alsmede voortdurende blootstelling aan harde geluiden, kunnen 
geluiden zachter laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Vanwege het meeslepende 
karakter van de headsets, hoeft het geluid niet op een hoog volume zodat u zich bewust 
kunt blijven van uw omgeving en het risico op gehoorschade kunt beperken.

Ongemak: Staak het gebruik van de headset onmiddellijk indien u een van de volgende 
symptomen ervaart: epileptische aanvallen; verlies van bewustzijn; vermoeide ogen; 
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oog- of spiertrillingen; onwillekeurige bewegingen; gewijzigd, wazig of dubbel zicht of 
andere visuele afwijkingen; duizeligheid; desoriëntatie; verstoord evenwicht; 
verminderde hand-oog-coördinatie; overmatig zweten; toegenomen speekselvloed; 
misselijkheid; duizeligheid; ongemak of pijn in hoofd of ogen; slaperigheid; 
vermoeidheid; of symptomen die lijken op wagenziekte.

Net als de symptomen die mensen ervaren wanneer ze van boord gaan van een 
cruiseschip, kunnen de symptomen na blootstelling aan virtual reality aanhouden of 
zichtbaarder worden uren na gebruik. Deze symptomen kunnen bestaan uit 
bovenstaande symptomen, evenals extreme slaperigheid en verminderd vermogen om 
te multi-tasken. Deze symptomen kunnen zorgen voor een verhoogd risico op letsel 
tijdens de uitvoering van normale activiteiten in de echte wereld. 

Storingen van radiofrequenties: De Gear VR kan radiogolven uitzenden die de werking 
van nabijgelegen elektronica, zoals pacemakers, kunnen beïnvloeden. Als u een 
pacemaker of andere geïmplanteerde medische apparatuur heeft, gebruik de Gear VR 
dan niet zonder eerst uw arts of de fabrikant van het medische apparaat te raadplegen.

Door het invullen van uw reservering bevestigt u dat u de toegestane richtlijnen voor 
gebruik, waarschuwingen en aanbevelingen voor onze headsets zoals vermeld op de 
volgende site: oculus.com/warnings heeft gelezen, begrepen en aanvaard. 

Flashback Journey to Pompeii is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, 
waar onze klanten of derden onder lijden als gevolg van het niet opvolgen van 
dergelijke richtlijnen, waarschuwingen en aanbevelingen. 
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