
Op zaterdag is het in Paintballpark Aachen 
niet nodig om je van te voren aan te 
melden. Of je nu alleen met z’n tweetjes 
of in een grote groep van bv. 20 personen 
komt, jullie zijn van harte welkom. Alle 
spelers zonder eigen uitrusting zullen in 
twee groepen verdeeld worden en spelen 
gedurende de hele dag tegen elkaar. 
Je kunt natuurlijk ook van team wisselen, 
om dan ook een keertje tegen/met elkaar te 
spelen. 

Ervaren spelers met hun eigen uitrusting, 
spelen afwisselend met jullie. Hebben 
jullie interesse om met de ervarene 
spelers mee te spelen zijn jullie van 
harte welkom tijdens deze rondes om het 
te proberen.

PAINTBALLPARK AACHEN 
TICKETS

6H 200 5

ZATERDAG: VERHUUR UITRUSTING STANDARD 39,- €

PREMIUM 49,- €

DELUXE 59,- €

1ST CLASS 79,- €

500 6H 5

500 6H 5

500 6H 5

Groepen vanaf zes personen kunnen maandag 
t/m vrijdag exclusief boeken. Op deze 
manier hebben jullie het veld voor jullie 
alleen. Een begeleider staat met raad en 
daad voor jullie klaar.

Voor individuele boekingen bel ons. 

2H 200 

PREMIUM 49,- €

500 4H 

STANDARD 39,- €MAANDAG T/M VRIJDAG

Onze tip voor Spelers met eigen uitrusting: Het Kombiticket met 2000 paintballs incl. is ongekend voordelig.
Als je nog meer paint nodig hebt, dan kun je in de shop verdere 2000 paintballs bestellen en nogmaals 
6 Euro sparen.

Splinternieuw en origineel verpaktMag je houden Alleen bij online-bestelling quantum korting beschikbaar

BELANGRIJK: Paintball is vanaf 18 jaar toegestaan. Dus als men jonger dan 18 jaar is mag men geen paintball 
spelen. OOK NIET onder begeleiding of met toestemming van de ouders/verzorgers. FPO = Field Paint Only: Het is 
NIET toegestaan om eigen paintballs mee te nemen! Men kan op het veld onbeperkt paintballs kopen. 

6H 

ENTREE + 2000 PAINTBALLS 55,- €

ZATERDAG: EIGEN UITRUSTING ENTREE 20,- €

6H 2000 

Spelers met eigen uitrusting zijn op 
zaterdag vaak geziene klanten in 
Paintballpark Aachen.
In de regel spelen jullie afwisselend met 
de spelers zonder eigen uitrusting.

De HP en CO2 verzorging is bij de 
ticket-prijs inbegrepen.

100% BOS - HET ECHTE PAINTBALL 

ENKEL BEI ONS IN NRW.

Paintballpark Aachen • Karl-Friedrich-Straße 72 • 52072 Aachen • Hotline: 0049-241-56520118   

Tickets & Infos: www.paintballpark-aachen.de



We raden je aan om stevige schoenen, jeans, sweatshirt, sjaal, muts of 
cap en eventueel dunne handschoentjes te dragen. Trek in ieder geval 
kleren aan die vuil mogen worden, want dat zullen ze zeker worden! 
Maar niet gevreesd: met de wasmachine gaat alles er weer uit.

Belangrijk: denk aan schone kleren voor de terugreis. Wegwerp overralls 
kun je ter plekke kopen.We hebben ook een buitendouche om je tussen de 
potjes door van treffers en ander vuil te bevrijden. Let op alleen koud 
Water! Hier geld het Motto:”Nur die harten kommen im Garten” ;-)
Voor waardevolle spullen hebben we gratis een aantal kleine lockers 
voor jullie ter beschikking. Neem wel je eigen hangslot mee, of koop 
er een bij ons.

PAINTBALLPARK AACHEN 
F.A.Q.

WAT BENODIG IK OP HET SPEELVELD?

Jullie hebben de mogelijkheid om eigen eten mee te nemen, of jullie 
maken gebruik van onze catering-wagen(de catering-wagen is enkel op 
zaterdag ter plaatse). Deze bied klassieke knakworst, aardappelsalade 
en nog andere versnaperingen.
 
Daarbij mag er gratis gebruik gemaakt worden van onze stenen BBQ, 
neem dan wel jullie eigen vlees  kolen, aanmaakblokjes , bestek, 
servies ed. mee.

MOET IK ME ZELF VERZORGEN?

Routebeschrijving:
A76/A4 richting Keulen - eerste afrit na de grens uitrijden Aachen 
Laurensberg(Nr. 2). Rechts de Kohlscheider Str.(L232) richting 
Aachen-Laurensberg rijden. 

Bij de splitsing Aachen Laurensberg aanhouden. Na ca 2 Km rechts de 
Roermonder Str.(L231) richting Aachen Laurensberg oprijden. 

Na ca. 1 Km links de Rathaus Str. richting Vetschau inrijden. 

Vanaf hier de borden Gewerbegebiet Karl-Friedrich-Str. volgen. Deze 
weg ca 2 Km volgen. De Rathaus Str. gaat over in de Laurensberger Str. 
direct nadat men onder de (autoweg) brug door gereden is rechts de 
Niersteinerweg oprijden. Aan het einde van deze weg bevind zich aan de 
rechterzijde de parkeerplaats van Paintballpark Aachen, rechtdoor vindt 
men de ingang van Paintballpark Aachen.

Dichtsbijzijnde bushalte:
Vetschauer Berg (lijn 27)

HOE VIND IK HET PAINTBALLPARK?

GOOGLE MAPS ROUTEPLANNER

BELANGRIJK: Paintball is vanaf 18 jaar toegestaan. Dus als men jonger dan 18 jaar is mag men geen paintball 
spelen. OOK NIET onder begeleiding of met toestemming van de ouders/verzorgers. FPO = Field Paint Only: Het is 
NIET toegestaan om eigen paintballs mee te nemen! Men kan op het veld onbeperkt paintballs kopen. 
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