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In deze Huisregels wordt verstaan onder: "De Watergeus": de outdoor-activiteiten en evenementen
georganiseerd door De Watergeus op de recreatielocatie de Watergeus te Velsen-Zuid. Deze Huisregels
zijn van toepassing tussen De Watergeus en haar bezoekers. Deze Huisregels zijn bindend voor een
ieder die een van de recreatiemogelijkheden en outdoor activiteiten deelneemt die plaatsvinden op de
locatie de Watergeus en georganiseerd wordt door De Watergeus.
Op het terrein de Watergeus gelden een aantal huis- en gedragsregels. Iedere bezoeker van het terrein
wordt geacht zich te houden aan de geldende huis- en gedragsregels.
ALGEMEEN
•

De bezoekers van de Watergeus verklaart kennis te hebben genomen van de
veiligheidsvoorschriften zoals opgehangen op de locatie en beschikbaar zijn bij het
hoofdgebouw.

•

Bezoeker is verplicht zijn/haar veiligheid en die van derden in acht te nemen.

•

De Watergeus kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of letsel
in welke vorm dan ook.

•

De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers, het terrein,
goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.

•

Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

•

De Watergeus heeft altijd het recht om personen de toegang tot het terrein te
weigeren of te ontzeggen. Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze
Huisregels bepaalde, kan door de medewerker, politie en/of ander bevoegd gezag, zonder
voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Watergeus worden geweigerd ofwel uit de
Watergeus worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie.

•

Onze medewerkers houden de veiligheid constant in de gaten. Aanwijzingen dienen te allen tijde
worden opgevolgd.

•

Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van De
Watergeus.
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TERREIN
•

Gebruik van de speeltoestellen geschiedt volledig op eigen risico. De Watergeus is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade,
toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere
schade, op welke wijze ook ontstaan. De Watergeus is bovendien niet aansprakelijk voor schade
die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de bezoeker. Voornoemde uitsluitingen
van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van De Watergeus evenals voor haar
medewerkers, tenzij de wet dit uitsluit.

•

Kinderen dienen altijd te worden begeleid door minimaal één volwassene. De ouders en/of
begeleiders dienen de kinderen op de hoogte te stellen van de regels en dragen te allen tijde de
verantwoording dat de regels ook worden nageleefd.

•

Huisdieren zijn niet welkom op locatie de Watergeus.

•

Het is niet toegestaan de orde te verstoren.

•

Gebruik maken van de zwemfaciliteiten en daarbij behorende speeltoestellen is alleen toegestaan
aan personen die in het bezit zijn van een zwemdiploma.

•

Gebreken aan de speelapparatuur dienen direct te worden gemeld aan onze medewerkers.

•

Het spelen op de speeltoestellen van De Watergeus gebeurt altijd op eigen risico. De directie van
De Watergeus is niet aansprakelijk voor schade en vermissing welke tijdens het bezoek aan De
Watergeus is ontstaan.

•

Het is verboden te duiken in de zwemplaatsen.
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HORECA
•

Wij schenken geen alcohol aan bezoekers die jonger dan 18 jaar zijn. Alcohol zal met mate
worden geschonken. De restaurantmedewerkers mogen de bezoeker alcohol weigeren. Het is
niet toegestaan zelf alcohol mee te nemen en te nuttigen tenzij anders is overeengekomen
met De Watergeus.

•

Het is toegestaan om zelf beperkt eten en drinken mee te nemen. Een pakje drinken, snoepje
of een klein broodje zijn geen probleem. Volledige maaltijden meebrengen/consumeren is
echter niet toegestaan. Onze medewerkers bepalen wat binnen deze fatsoenlijke grens valt
en dienen bij constatering van te veel meegebrachte eet- en drinkwaren de bezoeker te
sommeren deze op te bergen.

•

Het is enkel toegestaan te barbecueën op de toegewezen plekken, dit dient in overleg
te gaan met De Watergeus. Voor het gebruik hiervan wordt een klein bedrag in rekening
gebracht.

•

Het gebruik en/of in bezit hebben van verdovende middelen en wapens is niet toegestaan.
Het is tevens verboden gebruik te maken van de verhuurmaterialen na het nuttigen van
alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.

•

Het is verboden om met een ontbloot bovenlichaam plaats te nemen op het terras.

•

Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.

•

Roken (inclusief elektronisch) is uitsluitend toegestaan op het buitenterras.
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ACTIVITEITEN
•

De bezoeker is verplicht de aanwijzingen en instructies van de medewerkers op te volgen en
de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

•

Indien wordt deelgenomen aan een activiteit waarbij een kledingvoorschrift in verband met
veiligheid van bezoeker wordt geadviseerd, dient de bezoeker zich te houden aan dit advies.

•

De bezoeker is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheids-materiaal.
• Het dragen van een helm is verplicht bij het gebruik van de skeelers, mountainbike en de
fatbike.
• Bezoeker dient zaken welke beschikbaar worden gesteld na gebruik in dezelfde staat te
retourneren. Schade wordt op bezoeker verhaald.
• Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen aan activiteiten zoals; kanoën en survival parcours.
Bij twijfel over de leeftijd kunnen onze medewerkers naar de leeftijd en eventueel legitimatie
vragen.

•

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen meedoen aan activiteiten zoals; vlotten bouwen, katapult
bouwen. Bij twijfel over de leeftijd kunnen onze medewerkers naar de leeftijd en eventueel
legitimatie vragen.

•

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen meedoen aan activiteiten zoals; archery tag, mountainbiken,
fatbikes, dwarsdoorsteek, 17-persoons superkano. Bij twijfel over de leeftijd kunnen onze
medewerkers naar de leeftijd en eventueel legitimatie vragen.

•

Op verzoek van een medewerker dient de bezoeker zich te kunnen legitimeren.

•

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van
minderjarigen dat aan De Watergeus de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van
leeftijd en zwemvaardigheid. De Watergeus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien
onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

•

Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de
Watergeus.

Op geschillen voortvloeiende uit de Huisregels of de overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing.
De Watergeus kan deze Huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels zijn onmiddellijk na
wijziging van kracht.
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