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The Zone in Gent opent met nieuw EVO-6 lasergame systeem

Producent van de lasergame apparatuur, LaserMaxx Lasergames, viert opening 17e locatie in 

België

De Bilt, 27 maart 2019 – Gelegen aan de Voskenslaan in Gent is The Zone al jaren een begrip onder de 

lokale bevolking. Naast het gezellige café en de ruime grillruimte biedt de horecagelegenheid ook al jaren 

een lasershootruimte. Recent hebben de zaakvoerders besloten om de lasergame uitrusting te upgraden 

naar een EVO-6 lasergame systeem. De opening van dit systeem wordt gevierd op 29 maart 2019. Voor 

producent LaserMaxx Lasergames is deze opening de 17e locatie van het Nederlandse bedrijf in België. 

“The Zone is een goed voorbeeld voor lasergame bedrijven. Het feit dat ze al zo lang een kwalitatief 

hoogstaande lasergame kunnen aanbieden, kan alleen wanneer alle zaken goed voor elkaar zijn. Dat dit zo 

is wijzen alleen al de reviews op Google uit. Wij zijn dan ook verheugd om de nieuwe lasergame leverancier 

te mogen zijn van een dergelijk hoogstaand bedrijf,” zegt LaserMaxx oprichter en eigenaar Marcel Röhrs 

over de nieuwe opening. “Dankzij deze opening hebben wij in heel België bovendien al 17 locaties voorzien 

van onze lasergame apparatuur. Hier zijn wij uiteraard erg content over.”

Gentse inwoners worden geadviseerd om een spelletje lasergames te boeken via de website van The Zone 

op www.thezone.be. Vanaf vrijdag 29 maart 2019 kan gespeeld worden met het nieuwe LaserMaxx systeem.

Populaire recreatieactiviteit

Lasergame is een populaire recreatieactiviteit voor groepen en partijen. Deelnemers ontvangen een 

laservest en een lasergame. Het doel achter het spel is om zoveel mogelijk punten te halen door het raken 

van tegenstanders en, uiteraard, het voorkomen om zelf geraakt te worden. In de lasergameruimte krijgt het 

spel en de spelervaring een extra impuls door de artistieke UV schilderingen en allerhande licht-, geluid-, en 

rookeffecten. 

Over LaserMaxx Lasergames

Sinds de oprichting in 1995 is het Nederlandse LaserMaxx Lasergames uitgegroeid tot marktleider in 

professionele lasergame uitrustingen. Mede dankzij features als calorie-tracking, geïntegreerde 

memberships, een reality interface en nog vele andere innovaties, kan momenteel in meer dan 350 locaties 

in meer dan 50 landen met de lasergame producten van LaserMaxx gespeeld worden.
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