Toegangsregels Steinerbos
In deze toegangsregels wordt verstaan onder bezoeker: een ieder
die gebruik maakt van Steinerbos.
Voor Steinerbos geldt: Verboden toegang voor onbevoegden (art.
461 WvS).
Hoofdregel: gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt.
Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om veilig en
hygiënisch van het bezoek aan Steinerbos te genieten.
1. Toegang
1. Steinerbos is voor iedereen toegankelijk op vertoon van
een geldig toegangsbewijs tijdens de aangegeven
openingstijden.
2. Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
3. Kinderen beneden de acht jaar krijgen toegang mits zij
begeleid worden door een voor hen verantwoordelijk
persoon, met een minimum leeftijd van 18 jaar.
4. Dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor
bezoekers.
5. Personen of groepen waarvan blijkt of verwacht wordt dat
zij de orde of rust verstoren, kan zonder opgaaf van reden
de toegang worden ontzegd.
6. Het zwemwater is alleen toegankelijk in daarvoor
geschikte badkleding.
7. Voor medewerkers van een bedrijf of organisatie, die in
opdracht van Steinerbos onderzoek, werkzaamheden,
reparaties, e.d. komen verrichten, gelden nadere
toegang- en gedragsregels.
2. Veiligheid
1. Onze accommodaties zijn beveiligd met videocamera’s.
2. Ten behoeve van de hulpverlenende diensten (brandweer,
politie, ambulance) moeten alle toegangspoorten, wegen,
brandkranen
en
andere
bluswaterwinplaatsen
vrijgehouden worden van obstakels, zodanig dat hiervan
onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
3. Open vuur, gebruik van een vuurkorf, barbecue of
dergelijke is niet toegestaan.
4. De bezoeker dient de door de medewerker gegeven
aanwijzingen en de voorschriften van de voorzieningen/
attracties op te volgen.
5. Het is verplicht om kinderen die niet of niet voldoende
kunnen zwemmen vleugeltjes om de armen te doen en
zelf continu te observeren. Laat kinderen nooit alleen nabij
of in de zwembaden of de roeivijver spelen.
6. Bij (dreigend) onweer of calamiteiten kunnen er
voorzieningen/ attracties worden gesloten of ontruimd.
7. Het meenemen en gebruiken van glaswerk en porselein
in, op en rondom de zwembaden, ligweiden en
speelvoorzieningen is niet toegestaan.
8. Het is verboden om wapens en drugs in bezit te hebben,
te gebruiken of te verhandelen, diefstal of vernielingen te
plegen, goederen te verhandelen of te helen, geweld te
gebruiken of met geweld te dreigen, aangeschoten of
dronken te zijn, discriminerende opmerkingen te maken en
beledigingen te uiten.
3. Hygiëne
1. Personen met huidontstekingen, open wonden of
besmettelijke ziekten kan de toegang tot bepaalde
voorzieningen worden ontzegd.
2. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor
bestemde afvalbakken. Laat de door u gebruikte
voorzieningen en faciliteiten schoon achter.
3. Voordat u het zwemwater ingaat, dient u gebruik te maken
van de douches.
4. Kinderen onder de 6 jaar mogen niet alleen gebruik
maken van de sanitaire voorzieningen.
5. Luiers en bandages dienen in de daartoe bestemde
containers gedeponeerd te worden.
6. Huisdieren en spelen in de sanitaire ruimtes zijn/ is niet
toegestaan.
4. Waardevolle tips
1. Laat geld, laptops, sieraden en andere waardevolle
artikelen thuis of berg ze zo op dat u er continu toezicht op
heeft.
2. Onze medewerkers staan ten alle tijden open voor uw
vragen of suggesties. Houdt in verband met de veiligheid
echter rekening met hun toezichthoudende taken.

3.

4.
5.

Wees u bewust van de risico’s. Wees voorzichtig, ondanks
alle genomen voorzorgsmaatregelen bestaan er altijd
bepaalde gevaaraspecten.
Als u iemand in problemen ziet, roep dan onmiddellijk hulp
in en biedt zo mogelijk ook zelf hulp.
Spreek duidelijk met de kinderen een ontmoetingsplek af.
Verdwaalde kinderen worden opgevangen bij de receptie
(kassa).

5. Foto- en filmopnames
1. Indien een bezoeker toevallig op een foto- of filmopname
staat die genomen werd voor gebruik in een of meerdere
publicaties van Steinerbos, wordt diens instemming met
het gebruik van deze opnamen in de publicaties
verondersteld, zelfs indien de bezoeker op de opname
herkenbaar is. Bij bezwaar dient de bezoeker de fotograaf
of cameraman direct hiervan op de hoogte te stellen.
6. Commerciële activiteiten
1. Commerciële activiteiten op Steinerbos zijn, in welke vorm
dan ook, niet toegestaan, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de directie.
2. Plakkaten en andere aanduidingen zijn niet toegestaan,
zonder voorafgaande toestemming van de directie.
7. Rookverbod
1. In alle voor de bezoeker toegankelijke ruimten en
inrichtingen geldt een rookverbod.
2. Veilig roken in de openlucht is toegestaan.
8. Huisdieren
1. Huisdieren worden niet toegelaten tot Steinerbos in
verband met de veiligheid en hygiëne.
9. Naleving toegangsregels
1. De bezoeker wordt geacht deze toegangsregels te
kennen.
2. Onze medewerkers zien toe op de naleving van de
toegangsregels.
3. Door de aanschaf of het gebruik van een toegangsbewijs
aanvaardt de bezoeker de verplichting om alle
aanwijzingen en voorschriften die, namens de directie,
door medewerkers worden gegeven, direct op te volgen.
4. De directie is bevoegd om een bezoeker, waarvan het
gedrag opspraak wekt of die de regels niet naleeft, van
Steinerbos te (laten) verwijderen, zonder restitutie van de
reeds betaalde toegangskosten.
5. Bij ernstige gedragingen of overtredingen wordt ten alle
tijden de politie ingeschakeld.
10. Toepasselijkheid
1. Indien een of meerdere bepalingen van deze
toegangsregels ongeldig of nietig zouden blijken te zijn,
dan laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen
onverlet.
2. In alle andere situaties met betrekking tot Steinerbos, die
niet staan vermeld in deze toegangsregels, besluit de
directie.
3. Aanwijzingen van de directie dienen te allen tijde direct
opgevolgd te worden.
4. De directie is bevoegd aanvullende regels op te stellen en
deze toegangsregels te wijzigen.
Vanaf 1 februari 2013 gelden bovenstaand toegangsregels.

