
Amstelveen Roleplay 

Stad regels 
Om voor iedere speler een aangename roleplay te bieden en de stad in goede banen te leiden zijn er 
regels opgesteld waar iedere speler zich aan dient te houden. Bij het niet naleven van deze ‘regels’ 
kan er een sanctie worden opgelegd door het moderator team.  
 
De stad regels hebben we in 3 categorieën opgesteld, deze bestaan uit: 

- Server regels 
- OOC regels 
- Roleplay regels 

 
Bij deze regels horen ook begrippen, deze begrippen zijn belangrijk zodat je de informatie beter 
begrijpt. De begrippen zijn: 

- OOC = Out Of Character (uit karakter) 

- Metagaming = Gevoelige informatie vanuit discord of andere substantie, in-game gebruiken 
of daar buiten. 

- Powergaming = Dit houdt in dat je Zaken zoals ‘/me zet mes op keel’ gebruikt. 

- VDM = Vehicle Death Match (je auto als wapen gebruiken) 

- RDM = Random Death Match (zonder reden mensen slaan/vermoorden) 

- NLR = New Life Rule (na dat je dood bent gegaan, weet je niet meer wat er daarvoor 
gebeurd is) 

- NVOL = No Value of Life (je speelt mee in de RP van de tegenpartij, denk hierbij aan hostage 
nemen of bij een overval) 

 
 
Nu je de begrippen begrijpt, zullen we overgaan naar de stad regels. Deze zullen uitgelicht worden in 
de ‘3 categorieën’. Let wel op: Regels binnen de overheid, onderwereld staan daarvoor in de externe 
discord servers. Deze kun je terug vinden in de AVRP Discord. 
 

Server regels: 
1.0 – Het is niet toegestaan om in de game te schelden met ziektes die hedendaags nog bestaan. 

1.1 Powergaming is niet toegestaan. 
1.2 Metagaming is niet toegestaan. 
1.3 VDM & RDM is niet toegestaan. 
1.4 Copbaiten (denk hierbij aan ’t express stalken en hinderen van de hulpdiensten) is niet 

toegestaan. 
1.5 Gevoelige inhoud van spelers in de OOC chat zetten is niet toegestaan. 
1.6 Als je dood bent gegaan en verklaard door de Ambulance, moet jij je aan de NLR begrip 

houden. 
1.7 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van hack/modding clients. 
1.8 Eventuele server bugs dien je te melden in de support discord, de server bugs gebruik je 

niet in je eigen voordeel. 
 
 
 
 



OOC regels: 
 

2.0 - Het is niet toegestaan om gevoelige inhoud van medespelers te bespreken. 
2.1 OOC mag alleen gebruikt worden wanneer er een staff situatie is of als spelers vragen 

hebben aan staffleden. De OOC Chat is bedoeld voor vragen/opmerkingen. 
2.2 Het is niet toegestaan om OOC te gebruiken voor roleplay scenario’s. Denk aan ’t begrip 

‘Metagaming’. 
 

 
 
 

Roleplay regels: 
 
3.0 - FailRP is niet toegestaan. 

3.1 De NVOL is van kracht zodra jij als ‘slachtoffer’ niet in staat bent om je eigen te kunnen 
verdedigen, ook is deze van kracht voor de tegenpartij mits deze meer mensen heeft dan 
jij zelf. 

3.2 Het is niet toegestaan om met voertuigen in de bergen te rijden, wel mag je op 
onverharde wegen rijden met uitzondering hierop bij een Off-Road auto. 

3.3 Het is niet toegestaan om mensen van de Ambulance en ANWB te overvallen of te 
vermoorden. 

3.4 Een politie agent mag gegeijzeld en overvallen worden, echter moet hiervoor wel 3 
andere agenten in dienst zijn. 

3.5 GTA Style driving is niet toegestaan. 
3.6 Helikopters mogen niet op wegen landen, met uitzondering van de politie en ambulance. 
3.7 Corruptie binnen de politie en ambulance is niet toegestaan, criminele acties zijn 

verboden voor deze instanties. 
3.8 In Amstelveen mag je niet ‘dode mensen’ fouilleren behalve als de politie het heeft 

gedaan, mogen de criminelen de wapens terug ‘rippen’. 
3.9 Oplichten (scammen) is toegestaan tot een maximum van 25k Wit, indien de persoon 

bezig is met de illegale activiteit (masker telt daarbij ook). Bij zwartgeld staat er geen 
limiet op en kan dus oneindig gescammed worden.  

3.10 Flyzones binnen Amstelveen. Zie link: 
https://cdn.discordapp.com/attachments/971101901187874897/1070378187894296627/flyzonemap.png 
(datum ingang: 1/2/2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


