
Sprookjeswonderland is een gastvrij park waar veel mogelijk is. 
Bij uw bezoek zijn er wel een aantal regels waar u zich aan dient te houden. Met het betreden van 

het park verklaart u zich akkoord met onderstaande bezoekvoorwaarden. Overtreding van de 
bezoekvoorwaarden kan leiden tot verwijdering uit het park of tot aangifte bij de politie.

Parkeren
Op ons parkeerterrein gelden de regels van de Nederlandse Verkeerswetgeving. Aanwijzingen van  onze 
eventuele parkeerwachters dienen te allen tijden te worden opgevolgd. 
Sprookjeswonderland is niet aansprakelijk voor schade aan uw auto tenzij deze het gevolg is van opzet of 
nalatigheid van onze medewerkers. Een eventuele schade dient voor het verlaten van het parkeerterrein te 
worden gemeld bij onze medewerkers. 
Het parkeerterrein wordt een half uur na sluitingstijd van het park afgesloten. Indien u uw auto na deze 
periode van het terrein wilt halen, zijn hier kosten aan verbonden. 

Entreebewijzen
Toegang tot het park is uitsluitend toegestaan met een geldig entreebewijs wat u op verzoek dient te tonen.
Kinderen onder de 16 jaar dienen altijd te worden vergezeld van een volwassene.
Het is verboden entreebewijzen door te verkopen, recht op toegang vervalt bij het verlaten van het park.

Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften die bij attracties en/of installaties aangegeven staan, danwel door onze mede-
werkers worden aangegeven dienen ten alle tijde direct te worden opgevolgd. Aanwijzingen van de dienst-
doende medewerker zijn bindend ondanks dat deze soms niet overeenkomen met eerdere aanwijzingen.
Het is verboden het park te betreden met skates, step, loopfietsjes of andere voertuigen m.u.v. kinderwa-
gens of hulpmiddelen voor mindervaliden. In sommige overdekte locaties is het tevens niet toegestaan 
deze te betreden met wandelwagens of buggy’s in verband met de veiligheid bij calamiteiten. 
Betreden van het park en gebruik maken van onze voorzieningen geschiedt op eigen risico. Sprookjeswon-
derland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schades en/of letsel ontstaan door oneigenlijk 
gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
Roken is in het hele park verboden. Dit verbod geldt met uitzondering van de speciaal daarvoor ingerichte 
rookplekken. Deze rookplekken staan aangegeven op onze plattegrond.
Op diverse plaatsen in het park is zowel zichtbaar als onzichtbaar cameratoezicht aanwezig.

Algemeen
Op het park gelden de regels en wetten van het Algemeen Burgerlijk Wetboek.
Fysiek, verbaal of anders ongewenst gedrag alsmede vernieling of baldadigheid wordt niet getolereerd en 
leidt tot onherroepelijke verwijdering uit ons park. 
Het is verboden zonder toestemming van Sprookjeswonderland foto- of filmopnames te maken voor com-
merciële doeleinden. Het is mogelijk dat partijen met toestemming opnames maken voor publicaties of 
promotionele doeleinden. Wil je niet gefotografeerd of gefilmd worden, mijd dan het gebied waar 
opnames worden gemaakt.
Het is verboden om zonder toestemming reclame te maken of goederen aan te bieden, dit geldt zowel op 
het park als op ons parkeerterrein.
Het is altijd mogelijk dat installaties of attracties buiten werking zijn in verband met onderhoud of storin-
gen. Hiervoor geldt geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van entreegelden.
Bij overtreding van de bezoekvoorwaarden of de regels en wetten van het Algemeen Burgerlijk Wetboek 
waarbij tot verwijdering van het park wordt overgegaan geld geen recht op restitutie van entreegelden.

Overig
In alle overige gevallen die niet worden genoemd in onze bezoekvoorwaarden beslist de directie of diens 
plaatsvervanger.

 


