
Parkreglement

Om u een heerlijke speeldag te kunnen bieden hebben wij dit reglement opgesteld. Wij 
verzoeken u hier kennis van te nemen en de instructies na te leven. Met het betreden van 
Speelpark Oud Valkeveen gaat u akkoord met dit reglement.

1. Algemeen
Speelpark Oud Valkeveen (hierna te noemen “Het Speelpark”) behoudt zich te allen tijde 
het recht voor om bezoekers bij het overtreden van dit reglement of indien de directie dit 
noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. Daartoe behoudt zij zich tevens het recht 
voor, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, de kleding en tassen 
te onderzoeken. Het niet toestaan van een kledingonderzoek kan eveneens tot verwijdering 
uit het park leiden. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op enige restitutie van de 
entreeprijs dan wel enige mogelijke schadevergoeding. Overtreding van dit reglement kan 
naast verwijdering uit het park in bepaalde gevallen leiden tot aangifte bij de politie.
Het Speelpark behoudt zich te allen tijde het recht voor om in verschillende ruimtes en op 
het park herkenbaar of onherkenbaar cameratoezicht te houden. Deze beelden dienen ter 
bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen.

2. Parkeren
Op onze parkeerterreinen geldt de Nederlandse Verkeerswetgeving. Vanaf sluiting van het
park is het parkeerterrein niet meer toegankelijk voor inkomend verkeer (m.u.v. bezoekers
van speciale bijeenkomsten en taxi´s). Wij verzoeken u geen dieren in de auto achter te laten, 
de auto goed af te sluiten en er geen waardevolle voorwerpen in achter te laten.
Het Speelpark is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan uw auto ten 
gevolge van inbraak, aanrijding, of anderszins. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor schade 
veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen. 
Indien schade aan uw voertuig is toegebracht door opzet dan wel grove schuld van onze 
medewerkers, dan wel van personen waarvoor Het Speelpark de verantwoordelijkheid 
draagt, dan is Het Speelpark wél voor deze schade aansprakelijk. U dient deze schade aan 
de bedrijfsleiding van Het Speelpark dan wel de politie te tonen vóór het verlaten van het 
parkeerterrein. 

3. Toegangsbewijzen
Toegang tot de terreinen van het park is uitsluitend toegestaan via de daarvoor bestemde
ingangen met een geldig toegangsbewijs, dan wel middels een uitnodiging voor een in
het park georganiseerd evenement. Entreebewijzen zijn strikt persoonlijk en niet inwisselbaar 
voor geld. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park en de omliggende terreinen. 
Het is voor eenieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op onze terreinen.

4. Algemene voorschriften
1. Volwassenen/ouders dienen toezicht te houden op hun kinderen en overige 
 minderjarigen die tot hun gezelschap behoren en te zorgen dat ook zij zich aan het
  parkreglement houden.
2. Volwassenen/ouders/begeleiders dienen op de hoogte te zijn van de vaardigheden   
 & beperkingen van de kinderen die zij begeleiden en op basis daarvan dienen zij te   
 bepalen of een attractie/speeltoestel voor de kinderen geschikt is.
3.  Lees de informatieborden en volg de veiligheidsvoorschriften, die door middel van   
 borden dan wel aanwijzingen van ons personeel worden aangegeven, volledig en   
 direct  op. Kinderen die zelf niet in staat zijn om de veiligheidsinstructies te lezen en te  
 begrijpen dienen door de begeleiders geïnformeerd te worden.
4.  Voor alle overdekte locaties geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de E-sigaret.  
 Wij verzoeken u verder het roken in bijzijn van kinderen te beperken.
5.  De bedrijfsleiding is bevoegd een attractie of onderdeel van het park naar eigen inzicht  
 buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van  
 een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding. 
6.  Het is verboden om het park te betreden met skates of andersoortige voertuigen   
 waarmee  een hogere snelheid gehaald kan worden dan te voet.
7.  Het bezit dan wel het bij zich dragen van wapens of andere, naar het oordeel 
 van de bedrijfsleiding voor (af)dreiging geschikte voorwerpen, zoals messen,  kettingen
 en dergelijke, is op de terreinen van Het Speelpark ten strengste verboden. 

 De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen dan 
 wel de bezitter ervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking  
 met de politie. 
8.  Het onnodig maken van lawaai en het afspelen van radio´s etc. is niet toegestaan.
9.  Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen
 in of in het bezit zijn van verdovende middelen, kan de toegang tot het park ontzegd 
 worden of kunnen zonder teruggave van gemaakte kosten uit het park worden verwijderd.
10.  Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere 
 bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk 
 gedrag schuldig maken, zullen (indien nodig met behulp van de politie), onmiddellijk uit 
 het park verwijderd worden zonder dat dit recht geeft op restitutie van het entreebewijs 
 en/of andersoortige vergoeding.
11.  Honden en overige (huis)dieren zijn in het park niet toegestaan, met uitzondering van
 geleidehonden.

5. Gebruik van speeltoestellen, gebouwen en attracties
Het gebruik van de speeltoestellen, installaties en attracties op het Speelpark is geheel 
voor eigen risico. Het Speelpark is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade 
en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Bezoekers met een medische indicatie 
moeten naar eigen inzicht gebruikmaken van onze attracties. Het Speelpark kan hier niet 
aansprakelijk voor worden gesteld.
Het is toegestaan om eigen eten en/of drinken mee te nemen naar het park. We verzoeken u 
echter om uw meegebrachte eten en/of drinken te nuttigen buiten de horecagelegenheden 
en bijbehorende terrassen van Het Speelpark. Bij drukte zijn de horecagelegenheden en 
bijbehorende terrassen bestemd voor bezoekers die daar consumpties afnemen. Het is niet 
toegestaan eigendommen van Het Speelpark tijdelijk dan wel permanent van het terrein 
mee te nemen.

6. (Commerciële) activiteiten door derden
Het maken van reclame op Het Speelpark en overige terreinen, het aanbieden van goederen
en diensten, het houden van publieksenquêtes, tellingen en collectes is verboden. Te allen
tijde kunnen er televisie/foto-opnames in het park plaatsvinden. Als u niet in beeld wenst te
komen, mijdt u dan de locaties waar u een fotograaf of cameraploeg bezig ziet. Het is verboden
om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Speelpark opnames te maken 
voor commerciële doeleinden. Indien deze toestemming ontbreekt, kan toegang tot het park 
worden geweigerd dan wel tot verwijdering overgegaan worden. Het openbaar maken en 
verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Het Speelpark is eveneens verboden.

7. Aansprakelijkheid
Het Speelpark neemt de nodige voorzorgsmaatregelen in acht. De speeltoestellen, installaties 
en attracties in het park worden zorgvuldig gecontroleerd en bewaakt en er is EHBO aanwezig. 
Vraag in voorkomende gevallen onze medewerkers u naar de EHBO te begeleiden. Indien u 
situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade en/of letsel kunnen leiden, dan verzoeken 
wij u een van onze medewerkers hierover te informeren.
Het Speelpark is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen 
toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons 
personeel, of van een persoon wiens handelingen voor onze rekening en risico komen.
Aansprakelijkheid voor overige schade en/of letsel zoals het deelnemen aan/gebruikmaken
van onze attracties wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Indien u schade en/of letsel
wordt berokkend, dient u dit onverwijld te melden aan de directie. Wij zijn niet aansprakelijk
voor schade en/of letsel indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.

8. Ten slotte
In alle overige gevallen die hier niet expliciet vermeld zijn beslist de directie. Desgewenst
kunt u bij de kassa en op www.oudvalkeveen.nl een exemplaar van dit reglement inzien. 
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