
                     
 

 
 

REGLEMENTEN van het waterpark  "WAIKIKI WATER PARK" 
 
 
De Directie behoudt zich het recht voor het Park te allen tijde te sluiten wegens slechte 
weersomstandigheden, teneinde de veiligheid van personen te waarborgen,.  
 
De directie behoudt zich het recht voor om gevaarlijke voorwerpen of personen wier gedrag niet in 
overeenstemming is met de voorgeschreven regels, te verwijderen, alsmede om het drijvend spel te allen 
tijde zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten ter bescherming en veiligheid van personen. 
 

1. De klant accepteert de klant het volgende reglement en verbindt zich ertoe dit na te leven, waarbij 
hij het bedrijf MALU' SRL _ CONTINENTAL CAMPING VILLAGE ontslaat van elke vorm van 
verantwoordelijkheid; 

2. Het WATERPARK is alle van 11.00 tot 18.00 uur; bij een rode vlag is het park gesloten. 
3. Elke speeltijd heeft een duur van 50 minuten; 
4. De laatste speeltijd van de dag begint om 17.30 uur in het hoogseizoen of om 16.30 uur in het 

laagseizoen; 
5. Alle volwassenen die kunnen zwemmen hebben toegang tot het WATERPARK;  
6. Alle personen die ouder zijn dan zes jaar en langer dan één meter en tien centimeter (110 cm) zijn, 

mogen naar binnen; 
7. Kinderen van 6 tot 12 jaar en/of met een lengte van 140 cm, moeten vergezeld zijn van een 

meerderjarige (18+) die, door middel van een schriftelijke verklaring, alle verantwoordelijkheid voor 
de minderjarige op zich neemt; 

8. Het personeel van het waterpark regelt de toegang voor de klanten, zodat zij op de vastgestelde tijden 
vanaf de toegangspier de springkussens kunnen bereiken; 

9. Tenzij gereserveerd door de Directie, is de toegang voor niet-zelfredzame gehandicapten alleen 
toegestaan onder begeleiding van een volwassene (18+) en na toestemming van de badmeester; 

10. De toegang tot het park is onderworpen aan de vermelde procedures; 
11. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en de wet, aanvaardt de klant, door toegang 

tot het park aan te vragen en/of het toegangsticket te kopen, zonder voorbehoud dat er 
veiligheidscontroles worden uitgevoerd op zijn persoon en kleding; 

12. De Directie behoudt zich het recht voor de toegang te verbieden aan personen die deze inspecties en 
controles willen verhinderen, met eventuele aangifte van de feiten bij de bevoegde autoriteit; 

13. De directie van het park wijst erop dat een inspectie en veiligheidscontrole een beperkte controle 
van de persoon en de persoonlijke bezittingen van de klant inhoudt, om de eventuele aanwezigheid 
van voorwerpen vast te stellen die de persoonlijke veiligheid van anderen of de bezittingen van 
derden in gevaar kunnen brengen of kunnen schaden; 

14. De Directie behoudt zich het recht voor de toegang tot het park te ontzeggen of een ieder die niet in 
het bezit is van een geldig toegangsbewijs, zich niet aan het Reglement houdt of hinder en/of schade 
aan personen toebrengt. 

15. Er mogen maximaal 70 personen tegelijkertijd in het waterpark aanwezig zijn; 
16. Bij de ingang van het park krijgt elke klant een reddingsvest, dat aan het eind van de vastgestelde tijd 

op dezelfde plaats moet worden teruggebracht als waar het werd afgeleverd; 
17. Reddingsvesten mogen tijdens het spel niet worden verwijderd of aan derden worden gegeven; 
18. Het waterpark zal gesloten zijn in geval van slecht weer. 
19. In geval van slechte weersomstandigheden, zal de Directie, op elk moment, overgaan tot de 

onmiddellijke 
sluiting van het park, om de veiligheid van de mensen te waarborgen; 

20. Voor de veiligheid van alle klanten in het park is er intern personeel aanwezig, dat niet kan worden 
beschouwd als vervanging voor het voortdurende toezicht op minderjarigen, dat onder de 
verantwoordelijkheid van ouders of voogden valt; 



21. Kinderen jonger dan zes jaar en kleiner dan 110 cm, mensen die NIET KUNNEN ZWEMMEN, 
zwangere vrouwen, mensen met pacemakers of onderhuidse defibrillatoren en mensen met volledig 
invaliderende ziekten die het gebruik van het spel niet toelaten, worden niet toegelaten; 

22. Een ieder die zijn gezondheidstoestand of pathologie niet kenbaar maakt door gebruik te maken van 
de waterparkspelen, aanvaardt alle mogelijke risico's die zich kunnen voordoen en de mogelijke 
schade die hij kan toebrengen aan zijn persoon of aan derden; 

23. Dieren zijn niet toegestaan in het waterpark; 
24. Gedrag dat in strijd is met de regels van de Openbare Veiligheid is ten strengste verboden, zoals 

bijvoorbeeld het innemen en verhandelen van drugs, het lastigvallen of storen van mensen, 
dronkenschap, 

25. Het is eveneens ten strengste verboden in het waterpark voorwerpen of stoffen binnen te brengen 
die schade kunnen toebrengen aan personen of zaken of aan de structuur van het spel zelf 
(haarspelden, scharen, messen, brillen, blikjes, glas, metaal, horloges, armbanden, oorbellen, ringen, 
fototoestellen en elk voorwerp dat door de Directie als ongepast wordt beschouwd). Iedereen die de 
aanwijzingen van het parkpersoneel betreffende voorwerpen die moeten worden achtergelaten, 
verwijderd van het lichaam om het park te betreden, niet opvolgt, zal de toegang tot het park worden 
ontzegd; 

26. Het is strikt verboden om tijdens de speeltijd drank en voedsel te nuttigen; 
27. De cliënt moet de aanwijzingen van de badmeesters met de grootste aandacht en ijver opvolgen en 

er moet steeds een minimale veiligheidsafstand tot andere personen in acht worden genomen; 
28. Het is ten strengste verboden om onder de opblaasbare spelen te zwemmen; 
29. Het is verboden te duiken waar andere mensen zwemmen; 
30. Het is verboden het waterpark 's nachts en buiten de openingsuren te betreden; 
31. Het is verboden te roken in het zwemparadijs; 
32. De klant moet zich altijd onthouden van gedrag dat de persoonlijke waardigheid van de aanwezigen 

in het waterpark kan aantasten; 
33. Degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid of voogdij heeft over een minderjarige die toegang 

heeft tot het waterpark door valselijk zijn of haar leeftijd te verklaren, neemt de 
verantwoordelijkheid op zich voor elk mogelijk risico dat kan ontstaan en voor elke mogelijke schade 
die de minderjarige kan veroorzaken aan zijn of haar persoon of aan derden tijdens het gebruik van 
de spelen van het park;  

34. Alle voorwerpen die onbeheerd worden aangetroffen, moeten bij de receptie van de camping worden 
afgegeven; 

35. De Directie is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die onbeheerd worden achtergelaten; 
36. De Directie wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen of schade aan personen en zaken 

veroorzaakt door onvoorzichtigheid, nalatigheid of het niet naleven van de "veiligheidsvoorschriften 
waterpark"; 

37. Malù Srl Continental Camping Village behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen. 


