
Respecteer de volgende regels voor een veilig gebruik 
van het AquaFunPark:

•	 Gebruik	het	AquaFunPark	alleen	tijdens	de	officiële	
openingstijden. Op dat moment zijn er medewerkers 
aanwezig die toezien op veilig gebruik.

•	 Een zwemvest is verplicht.
•	 Alleen toegang voor mensen die zwemvaardig zijn.
•	 Kinderen van 6 tot en met 10 jaar moeten begeleid 

worden door een volwassene (18+).

Samen zorgen we voor veiligheid op het water!

Toegang voor 
kinderen vanaf 
6 jaar.

Access for children 
aged 6 or older.

Verboden sieraden of an-
dere scherpe objecten bij 
je te dragen bij gebruik 
van het AquaFunPark. 
Piercings mogen afge-
plakt worden.

Wearing jewelry or car-
rying sharp objects while 
using the AquaFunPark is 
not permitted. 
Piercings may be 
covered.

B

Alleen toegang als je 
zwemvaardig bent.

Access only for  
people with 
sufficient	swimming	
ability.

Een zwemvest is 
verplicht.

A life jacket is 
mandatory.

Alleen toegang met 
een geldig ticket.

Access only with 
a valid ticket.

Respect the following rules for a safe use of the AquaFunPark:

•	 Only	use	the	AquaFunPark	during	the	official	opening	hours.	
Staff	is	then	available	to	oversee	safe	use.

•	 A life jacket is mandatory.
•	 Access	only	for	people	with	sufficient	swimming	ability.
•	 Children aged 6 to 10 must be accompanied by an adult (18+).

Luister altijd naar de mede-
werkers. Breng je je eigen 
veiligheid of dat van mede-
gebruikers in gevaar, dan 
word je verzocht het park te 
verlaten.

Always	listen	to	our	staff. 
If you jeopardise your own 
or someone else’s safety, 
you will be asked to leave 
the park.

Ooit je arm uit de kom ge-
had? Dan adviseren we 
om geen gebruik van het 
AquaFunPark te maken. Uit 
het water klimmen kan pro-
blemen veroorzaken.

If you have ever had your 
arm dislocated, we advise 
you to not make use of the 
AquaFunPark. 
Climbing out of the water 
may cause problems.

Regels
Rules

Bij onweer of storm 
blijft het AquaFun-
Park gesloten.

The AquaFunPark 
is closed during 
storms and strong 
winds.

Om veiligheids- 
redenen worden 
zwangere vrouwen 
niet toegelaten.

Because of safety 
reasons pregnant 
women will not be 
allowed access.

Geen toegang als je 
onder invloed van al-
cohol of drugs bent.

No access while 
under	the	influence	
of alcohol or drugs.

Spring alleen in het 
water als je zeker weet 
dat er geen objecten 
of mensen in het water 
liggen.

Only jump into the wa-
ter when you are sure 
there are not any ob-
jects or people in the 
water.

Spring niet van het ene 
naar het andere 
onderdeel. 
Dit is niet veilig in 
verband met gladheid.

Caution. 
Do not jump from one 
module to the next, be-
cause they are wet.

Achterstevoren van het 
AquaFunPark af glijden is 
niet toegestaan. 
Maak na het glijden z.s.m. 
plaats voor degene die na 
jou glijdt.

Sliding backwards from 
the AquaFunPark is not 
permitted. Make room for 
other people as soon as 
possible.

Duik niet onder het 
AquaFunPark door.

Do not dive 
underneath the 
AquaFunPark.


