ALGEMENE VOORWAARDEN
(parkreglement)
Deze algemene voorwaarden zijn gedateerd […] en gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel alsmede bij de Rechtbank op, beide te Middelburg.

Partijen
1
Enerzijds de besloten vennootschappen Delta Expo Beheer B.V., Waterland Neeltje Jans B.V. en B.V. ZWN
Delta-exploitatie als exploitanten (‘de Exploitant’) van het themapark WaterLand Neeltje Jans (‘het Park’),
anderzijds de natuurlijke en / of rechtspersonen (‘de Bezoeker(s)’) die gebruik maken van de faciliteiten die de
Exploitant op het Park aanbiedt.
Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden (natuurlijke en / of rechtspersonen) waar de
exploitant gebruik van maakt bij haar bedrijfsvoering.
Algemene voorwaarden
2.1
Deze algemene voorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op totstandkoming en inhoud van
alle overeenkomsten die door of namens de Exploitant worden aangegaan met Bezoekers van het Park,
respectievelijk op ieder handelen of nalaten van de Exploitant dat niet onder met Bezoekers gesloten
overeenkomsten valt.
2.2
Indien en voorzover de Exploitant horecaovereenkomsten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca (‘de
UVH’) aangaat met Bezoekers zullen tevens de UVH van toepassing zijn. Indien de UVH strijdig zijn met de
Voorwaarden prevaleren laatstgenoemde.
Voorwaarden voor toegang
De Bezoeker dient over een geldig toegangsbewijs te beschikken en dient dit te tonen op verzoek.
3.1
Het toegangsbewijs is uitsluitend geldig op de dag van uitgifte en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het
Park.
Volwassenen die minderjarige kinderen vergezellen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de
kinderen.
3.2
Bezoekers dienen zich te gedragen overeenkomstig algemeen aanvaarde fatsoensnormen.
Daarnaast dienen Bezoekers aanwijzingen die hen door of namens de Exploitant worden gegeven
onverwijld en onverkort op te volgen. Soortgelijks geldt voor aanwijzingen die blijken uit in het Park
aangebrachte borden.
3.3
Op de parkeerplaats is de Wegenverkeerswetgeving van toepassing. Er geldt een maximumsnelheid van
15 km / uur.
3.4
Het is o.a. niet toegestaan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
j)
k)

huisdieren mee te brengen;
geluidsapparatuur op voor andere Bezoekers storende wijze te benutten;
onze dieren te voeren;
meegebrachte etenswaren te nuttigen in de horecagelegenheden;
het terrein te vervuilen door vuilnis niet in de daartoe bestemde afvalbakken te werpen;
te roken op plaatsen waar dit niet is toegestaan;
zich te begeven op locaties die niet open staan voor de Bezoekers;
zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant binnen het Park gemaakt beeld- of geluidmateriaal te i)
verveelvoudigen en / of aan te wenden voor een ander doel dan privé-vertoning;
op aanstootgevende wijze gekleed te gaan;
te water te gaan of te zwemmen.

Deze opsomming is niet limitatief bedoeld.

4.1

Bezoekers die zich niet houden aan het gestelde in artikel 3 kunnen door de Exploitant van het Park worden
verwijderd.
De Exploitant is niet tot terugbetaling van de waarde van het toegangsbewijs gehouden, indien zich de situatie
als bedoeld in het vorige lid voordoet, indien Bezoekers annuleren of indien Bezoekers afzien van een bezoek
aan het Park.
Het is denkbaar dat de Exploitant op het Park foto’s neemt en beeldmateriaal samenstelt waarin Bezoekers
zichzelf terug zouden kunnen herkennen.
Bezoekers geven de Exploitant toestemming om dergelijk beeldmateriaal voor haar promotionele activiteiten te
benutten.

4.2
4.3

Aansprakelijkheid
5.1
De Exploitant voert haar bedrijf op een zorgvuldige wijze, volgens de daartoe in soortgelijke ondernemingen
gangbare normen.
Het bezoek aan het Park en het gebruik maken van de attracties geschiedt geheel voor eigen risico van de
Bezoekers.
5.2
Behoudens gevallen waarin de Exploitant opzet of bewuste roekloosheid kan worden verweten, of
dwingendrechtelijke regels slechts een minder vergaande beperking toelaten, is de Exploitant niet aansprakelijk
voor:
a)
b)

5.3
5.4

Overig
6.1

6.2

schade die Bezoekers lijden ten gevolge van beschadiging, verlies of diefstal van hun eigendommen,
waaronder mede worden begrepen voertuigen van Bezoekers die op het parkeerterrein van de Exploitant
worden geparkeerd;
enige andere door de Bezoeker geleden schade, waaronder mede wordt verstaan schade die de Bezoeker
lijdt ten gevolge van het nuttigen van dranken of spijzen die door of namens de Exploitant worden
aangeboden.
De aansprakelijkheid van de Exploitant is beperkt tot het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de Exploitant zal worden uitgekeerd onder de AVB polis van Exploitant.
Aanspraken op schadevergoeding dienen schriftelijk te worden ingediend onder overlegging van een
toegangsbewijs, geldig op de dag waarop schade zou zijn ontstaan.
Kenbare schade moet worden aangemeld voorafgaand aan het vertrek van het Park.
Iedere aanspraak op schade vervalt op de eerste dag na afloop van één jaar nadat het park werd bezocht.
Indien Bezoekers gebruik maken van diensten of attracties die niet door Exploitant worden verzorgd, maar
waarbij geldt dat Exploitant wel een arrangement verzorgt waarin dergelijke diensten of attracties worden
aangeboden, dan zal (zullen) de voorwaarden die de derden die deze diensten of attracties aanbieden eveneens
van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de Exploitant en Bezoekers, e.e.a. onverlet latend het van
toepassing zijn van deze Voorwaarden.
De ongeldigheid van enig beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.
Partijen worden geacht een beding overeengekomen te zijn dat naar aard en strekking het ongeldige beding
zoveel mogelijk benadert.

Recht en jurisdictie
7.1
Op de rechtsverhouding(en) tussen de Exploitant en de Bezoekers is Nederlands recht van toepassing.
7.2
De bevoegde sector van de rechtbank Middelburg zal in eerste instantie kennis nemen van eventuele
geschillen die tussen de Exploitant en de Bezoekers rijzen.

