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1. Parkeren
• Deltapark Neeltje Jans kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen en               

vermissingen uit of van de auto.

2. Toegang
• Het is alleen mogelijk ons park te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs 

dient u tijdens uw verblijf in het park te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te 
tonen (print of digitaal). 

• Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte (met uitzondering van abonnementen) 
en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Mocht u tussentijds het park voor een 
korte duur willen verlaten, bijvoordbeeld om iets uit de auto te halen, dan hebt u slechts recht op       
toegang wanneer u vooraf de medewerker van de informatiebalie hiervan in kennis hebt gesteld. 

• Abonnementhouders dienen zich op verzoek van één van onze medewerkers te kunnen            
identificeren als rechtmatige houder van het abonnement. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, 
zonnebril of andere gezichtsbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. Hierbij wordt 
de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.

• Deltapark Neeltje Jans behoudt zich te allen tijde het recht voor personen toegang te weigeren, 
bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen.

• Indien je in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel      
beding een geld terug regeling.

• Deltapark Neeltje Jans behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het 
seizoen te wijzigen.

3. Algemeen
• De aanwijzingen van onze medewerkers dienen opgevolgd te worden. 
• Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of 

medewerkers van Deltapark Neeltje Jans wordt niet getolereerd. Bezoekers die zich aan dergelijk 
gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het park verwijderd worden. De politie kan hierbij 
ingeschakeld worden. 

• In gebouwen, wachtrijen en bij dierenpresentaties is het niet toegestaan te roken. Dit staat steeds 
duidelijk aangegeven.

• Wij verzoeken u vriendelijk afval in de in het park aanwezige afvalemmers te deponeren.
• Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Deltapark Neeltje 

Jans behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in                    
samenwerking met de politie.

• Het is niet toegestaan promotie of verkoop van diensten en/of producten te bedrijven in het park 
of op de toegangsweg daartoe zonder schriftelijke toestemming van de directie vooraf.

• Het gebruik van ballen en andere speelattributen is niet toegestaan. 
• Radio’s, (draagbare)speakers en andere geluidsapparatuur zijn alleen toegestaan wanneer er op 

geen enkele manier sprake is van overlast voor onze overige bezoekers.
• Deltapark Neeltje Jans wijst u erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter bescherming van 

uw en onze veiligheid en eigendommen.
• U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder 

uw leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aan-
sprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
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4. Veiligheid van onze dieren
• In verband met uw veiligheid en die van onze dieren is het ten strengste verboden zich in de     

leefgebieden, zowel land als water te begeven. 
• U wordt ook dringend verzocht absoluut niets in het water te gooien. Iedere verontreiniging in 

het water kan mogelijk levensgevaar voor onze dieren opleveren. Om die reden is het gebruik van 
glaswerk alleen toegestaan op de terrassen.

• Het is niet toegestaan om dieren op welke wijze dan ook te voeren.

5. Honden
• Honden alsmede andere dieren zijn niet toegestaan. Met uitzondering van hulphonden, dit dient 

van te voren te zijn aangegeven via e-mail of telefoon. Deltapark Neeltje Jans biedt geen opvang 
aan voor honden alsmede andere dieren.

6. Uiterlijk
• Wij verzoeken u correct gekleed te gaan. Dit betekent in ons park ook een bedekt bovenlijf en 

schoeisel. 
• Op het strand en bij de Aquasplash is het verboden topless te zonnen. 

7. Schade
• Ons park wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kunt u geconfronteerd worden met een onveilige 

situatie of schade. Laat dit ons in een voorkomend geval a.u.b. onmiddellijk weten. Het kan ook 
voorkomen dat uzelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij u dit te melden 
voordat u het park verlaat.

8. Aansprakelijkheid
• Mocht u schade hebben ondervonden tijdens uw bezoek aan het park dan verzoeken wij u dit vóór 

vertrek bij de informatiebalie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoedingen bij een melding 
op een later tijdstip zijn in ieder geval uitgesloten. 

• Deltapark Neeltje Jans accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door 
de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld door 
Deltapark Neeltje Jans of een van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging 
optreedt bij aan Deltapark Neeltje Jans in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid 
aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover Deltapark Neeltje 
Jans m.b.t. het risico dat is ontstaan van een verzekeringsmaatschappij op een andere derde              
vergoeding ontvangt.

• Het gebruik van speeltoestellen in geheel voor eigen risico. Deltapark Neeltje Jans is niet            
aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

9. Fotograferen en filmen
• Het is toegestaan in ons park te fotograferen en te filmen (met uitzondering van Drones),           

echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- of geluidsmateriaal is verboden, tenzij na 
schriftelijke toestemming van de directie van Deltapark Neeltje Jans. 

• Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefotografeerd of gefilmd. Deltapark Neeltje Jans behoudt 
zich immer het recht voor dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
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10. Attracties
• Ons park is zo ontworpen, dat ieder onderdeel een zeer groot aantal bezoekers kan ontvangen. 

Toch kan het, bij grote drukte of wanneer u niet de hele dag bij ons bent, voorkomen dat u een 
keuze zult dienen te maken. Ook is het mogelijk dat een bepaalde attractie door omstandigheden 
niet toegankelijk is. In beide gevallen kan Deltapark Neeltje Jans geen aansprakelijkheid aanvaar-
den voor eventuele schade. Dit geeft geen recht op restitutie.

11. Horeca
• Voor horecaleveringen zijn uniforme leveringsvoorwaarden voor het horecabedrijf van toepassing. 

Deze zijn op verzoek te verkrijgen.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren in een van onze horecapunten (binnen of 

buiten) te consumeren.


