
Veiligheid in Escaperoom Leiden 
 

In deze escaperoom wordt je groep opgesloten in het geheime atelier van Rembrandt. Het 

spel in onze escaperoom is veilig. We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen. 

Het is belangrijk dat je deze goed doorleest voordat je de escaperoom gaat spelen.    

 

Camerasysteem 

Onze gamehost kijkt en luistert gedurende het hele spel mee via een 

camerasysteem. In geval van nood kan de gamehost de deur van de 

escaperoom direct openen. Als iemand het spel om wat voor een reden dan 

ook wil verlaten, dan kan dat. De deur wordt dan open gemaakt en de rest 

van de groep kan het spel afmaken.  

 

Noodknop 

In het geval van een calamiteit kan de deur van de escaperoom altijd 

van binnenuit  geopend worden met de noodknop die links naast de 

deur hangt. GEBRUIK DEZE NOODKNOP ALLEEN IN NOODSITUATIES.  

 

Brandblusser en rookmelders 

Op de benedenverdieping hangt een gekeurde brandblusser. Je vindt de 

blusser in de buurt van het blussericoon. In het gebouw zijn rookmelders 

aanwezig.  

 

Deur niet op slot?  

Groepen die graag willen dat de escaperoomdeur open blijft, kunnen dat vooraf aangeven.  

 

Kamer van tevoren zien?  

Spelers die de kamer graag voorafgaand aan het spel willen zien, kunnen samen met de 

gamehost een kijkje nemen in de kamer. Geef dit aan voordat het spel begint. 

 

  

 

 

 



Safety measures in Escaperoom Leiden 
 

In this escape room your team is locked up in the secret painting studio of Rembrandt. 

The game in our escape room is safe. We have taken several safety measures. It is 

important that you read these measures before you play the escape room.     

 

Security cameras 

Our game host watches and listens during the game via a camera system. 

In case of an emergency the game host can open the door of the escape 

room immediately. It’s possible to leave the game for whatever reason, if 

someone wants to. The game host then opens the door immediately and the 

rest of the group can finish the game.  

 

Emergency button 

In the event of a calamity, the door of the escape room can always be 

opened from the inside with the emergency button hanging to the left of 

the door.  USE THIS EMERGENCY KEY ONLY IN EMERGENCY SITUATIONS!   

 

Fire extinguisher and smoke detectors  

There is an approved fire extinguisher on the ground floor. You can find 

the extinguisher next to the red icon. There are smoke detectors in the 

building.   

 

Prefer to leave the door unlocked?  

Groups that would like the escape room door to remain open, can ask the game host prior 

to the game.  

 

Prefer to see the room in advance?  

Players who would like to see the room prior to the game, can take a look at the room 

together with the game host. Please ask this before the game starts. 

 


