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Reglement SterrenStrand  

  
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. SterrenStrand maakt deel uit van Recreatiepark TerSpegelt. 
2. Zodra men SterrenStrand betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige 
reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Recreatiepark 
TerSpegelt gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. 
3. Onder ‘SterrenStrand’ wordt in dit reglement tevens begrepen de overdekte verwarmde baden.  
4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen SterrenStrand te waarborgen. 
5. Het bezoek aan SterrenStrand geschiedt geheel op eigen risico.  
 
Artikel 2 Toegang SterrenStrand 
1. Toegang tot SterrenStrand is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs, via de daarvoor 
bestemde toegangspoorten.  
2. Entreebewijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.  Bij misbruik of wangedrag wordt dit 
entreebewijs ingetrokken en wordt de toegang ontzegd.  
3. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum (s)  
4. Recreatiepark TerSpegelt is bevoegd de openingstijden van SterrenStrand te wijzigen. 
5. Kinderen jonger dan 9  jaar mogen SterrenStrand uitsluitend onder doorlopend toezicht en 
begeleiding van een volwassene (tenminste 23 jaar oud) betreden. 
6. Op  rustige momenten is er GEEN toezicht in SterrenStrand   
7. De maximale waterdiepte in het verwarmde binnenbad bedraagt 140 cm.  
8. Recreatiepark TerSpegelt is bevoegd (een) gedeelte(n) van SterrenStrand te sluiten, zonder tot 
enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn. 
9. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in SterrenStrand.  
10. Bij grote drukte in SterrenStrand kan het aantal bezoekers worden beperkt. 
11. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, 
(brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Parkeren is gratis. 
12. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
13. Op het horecaterras in SterrenStrand is het gebruiken van een consumptie verplicht. Zelf 
meegebrachte consumpties kunnen in Sterrenstrand genuttigd worden op de daarvoor bestemde 
picknickplaatsen. 
14. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur SterrenStrand te betreden.  
15. Bezoekers dienen in SterrenStrand gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van 
Recreatiepark TerSpegelt.  
16. Houdt te allen tijde rekening met alle medegasten. 
 
Artikel 4. Veiligheid en aansprakelijkheid 
1. Recreatiepark TerSpegelt is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust 
en/of veiligheid binnen SterrenStrand verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat 
Recreatiepark TerSpegelt tot enige vergoeding is gehouden. 
2. Binnen SterrenStrand alsook de overdekte chloorbaden is het niet toegestaan om: 

- Met zand te gooien, ook niet in het water. 
- Op speeltoestellen te klimmen waar het niet voor bedoeld is. 
- Kuilen te graven in het doolhof of achter de huisjes. 
- Te lopen door de glijbaan. 
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- Luchtbanden, luchtbedden en ballen te gebruiken etc. Alleen strandballen zijn toegestaan. 
- Bommetjes te maken, te duiken en salto’s te maken in de baden. 
- Over de hekken te klimmen. 
- Opstoppingen of overstromingen te veroorzaken. 
- Waterpistolen te gebruiken. 
- Eten en drinken mee te nemen in het verwarmde zwembadgedeelte. 
- In het grote bad over de stang te glijden, dit in verbad met kans op mogelijk (hoofd)letsel.  
- Te rennen in het verwarmde zwembadgedeelte. De vloer kan glad zijn, dus de kans op 

uitglijden is aanwezig. 
- Verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen. 

 3. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. 
4. Het kinderbad is alleen toegestaan voor kleine kinderen. Jeugdigen mogen hier geen gebruik van 
maken. 
5. Het is pas toegestaan om te glijden van de glijbaan als de voorganger halverwege is. Gelieve 
rustig uit de glijbaan te komen, zodat anderen geen golf water over zich heen krijgen 
6. Het dompelbad is alleen als doorgang bedoeld, niet om in te spelen. 
7. Recreatiepark TerSpegelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, 
verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge 
van een bezoek aan SterrenStrand, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) Recreatiepark TerSpegelt. 
8. Recreatiepark TerSpegelt is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen 
bedrijfsschade en inkomstenderving.  
9. Voor zover Recreatiepark TerSpegelt geen beroep toekomt op genoemde 
aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het 
bedrag van het eigen risico.  
10. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Recreatiepark 
TerSpegelt en/of schade toebrengen aan bezittingen van Recreatiepark TerSpegelt worden 
hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald. 
 
Slotbepaling 
1. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.   
2. De bedrijfsleiding is te allen tijde gerechtigd onbevoegden de toegang tot het terrein te weigeren, 
en personen die zich misdragen de toegang te ontzeggen. 
3. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Recreatiepark 
TerSpegelt zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan 
de bezoekers zijn gehouden. 
5. Dit reglement is voor het laatst bijgewerkt in februari 2014, alle voorgaande versie komen 
hiermee te vervallen. 
 
Bij het niet naleven van de regels kan een toegangsweigering voor SterrenStrand tot gevolg 
hebben. 
 
Management en medewerkers Recreatiepark TerSpegelt 
 


