
 

* Aankruisen wat van toepassing is 
** Ben je minderjarig? Dan moeten jouw ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze verklaring ondertekenen. Ben je meerderjarig en 
door jouw beperking niet in staat deze verklaring te ondertekenen? Dan dient een meerderjarige de verklaring met jouw toestemming 
namens jou te ondertekenen. Ben je meerderjarig, maar heb je een wettelijk vertegenwoordiger die namens jou handelt? Dan dient de 
wettelijk vertegenwoordiger de verklaring te ondertekenen. 

Verklaring bezoeker met beperking 
aanvraag mindervalide toegangsbandje  
 

Naam:   ___________________________________ 

 

Geboortedatum: ___________________________________ 

 

Ik verklaar: 

 

1. Dat ik door een beperking niet in staat ben om attracties in Toverland via de normale wachtrij te 

bezoeken. (Om attracties te bezoeken heb ik een mindervalide toegangsbandje nodig zodat ik gebruik 

kan maken van de speciale ingangen van de desbetreffende attractie.) 

 

2. Dat mijn toegangsbandje geldig is op de dag van ondertekenen. 

 

3. Dat ik mij ervan bewust ben dat ik via de speciale ingang geen voorrang krijg en indien nodig ook moet 

wachten voordat ik de attractie kan betreden. 

 

4. Dat ik op de hoogte ben van de uitgesloten attracties die worden vermeld bij artikel 5.4 van de 

voorwaarden mindervalide toegangsbandje. 

 

5. Dat ik de attracties* 

o met behulp van mijn begeleider bezoek en ook in geval van een ontruiming mijn begeleider in 

staat is mij te helpen met: 

 Het in-  en uitstappen in de attractie; 

 De rit doormaken, denk hierbij aan een specifieke zithouding, zich vasthouden en schrap 

zetten tijdens de rit; 

 Mondelinge en/of visuele aanwijzingen opvolgen. 

Ik ontvang een oranje mindervalide toegangsbandje. 

 

o zelfstandig bezoek en geen hulp nodig heb van een begeleider. Daarnaast heb ik geen hulp 

nodig bij een ontruiming en voldoe ik aan de bovengenoemde drie voorwaarden tijdens de rit. 

Ik ontvang een blauw mindervalide toegangsbandje. 

 

Ik verklaar dat ik deze verklaring naar waarheid heb ingevuld en dat ik akkoord ga met de voorwaarden 

mindervalide toegangsbandje en deze zal naleven. 

 

 

 

 

Handtekening**       Plaats en datum 

 

 

______________________________________    ___________________________________ 

 



 

 

Voorwaarden mindervalide toegangsbandje 
 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – het mindervalide beleid van 

Attractiepark Toverland.  

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

2. Totstandkoming verklaring bezoeker met beperking 

2.1. Aangezien de gastenservice medewerkers van Attractiepark Toverland in veel gevallen niet kunnen beoordelen of de 

bezoeker wel/niet in staat is om via de gewone wachtrij de attracties te bezoeken wordt gevraagd om deze verklaring te 

tekenen.  

2.2. Om alle bezoekers van Attractiepark Toverland een magische dag te laten beleven, ook onze bezoekers met een 

beperking, is deze verklaring tot stand gekomen zodat wij ook hen toegankelijkheid kunnen bieden bij onze attracties. 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1. Het gebruik van het mindervalide toegangsbandje is geheel op eigen risico van de bezoeker, het is aan de bezoeker zelf 

om te bepalen of hij/zij het mindervalide toegangsbandje aanvraagt en of hij/zij in staat is om in een attractie plaats 

nemen met in achtneming van punt 6.2. 

 

4. Geldigheid verklaring 

4.1. De ingevulde en ondertekende verklaring moet worden getoond bij de toegangscontrole van Attractiepark Toverland. Op 

vertoon van de verklaring en een geldig legitimatiebewijs ontvangt de bezoeker een mindervalide toegangsbandje bij de 

toegangscontrole. 

4.2. Met het mindervalide toegangsbandje kan de bezoeker gebruik maken van de speciale mindervalide ingangen bij de 

attracties. 

4.3. Het verstrekte toegangsbandje is alleen geldig op de dag van ondertekenen van de verklaring. 

 

5. Toegankelijkheid 

5.1. Een bezoeker met beperking kan de attractie bezoeken via de uitgang als hij/zij in bezit is van een mindervalide 

toegangsbandje. Bij een oranje toegangsbandje dient men één begeleider bij zich te hebben van minstens 18 jaar of 

ouder. 

5.2. De bezoeker met beperking dient (bij een oranje toegangsbandje met behulp van één begeleider) in staat te zijn tot: 

 Het in-  en uitstappen in de attractie; 

 De rit doormaken, denk hierbij aan een specifieke zithouding, zich vasthouden en schrap zetten tijdens de rit; 

 Mondelinge en/of visuele aanwijzingen opvolgen; 

 Het ontruimen van een attractie.  

5.3. Het mindervalide toegangsbandje biedt geen voorrang tot de attracties, het is slechts bedoeld om de bezoekers met een 

beperking via speciale ingangen de attracties te laten betreden. De wachttijen bij de speciale ingang zijn gelijk aan de 

wachttijden van de reguliere wachtrij. 

5.4. Begeleiding bij attracties is alleen mogelijk indien voldaan wordt aan de veiligheidseisen. Indien het door de 

veiligheidseisen niet mogelijk is om iemand te begeleiden, dan kan de bezoeker de attractie niet betreden. Voor de 

volgende attracties geldt dan ook: 

 Paarden van Ithaka kan alleen begeleiding mee wanneer het kind tussen de 90 – 110 cm is; 

 Hara-Kiri / Aqua Snake is alleen begeleiding mogelijk indien u samen niet meer dan 100 kilo weegt; 

 Survival is begeleiding niet mogelijk.  

5.5. Voor de attracties Fēnix en Merlin’s Quest gelden aanvullende veiligheidseisen. Deze zijn te vinden op 

www.toverland.com/attractiepark/toegankelijkheid.   

 

6. Bewijslast & Weigering 

6.1. Het gebruik van het mindervalide toegangsbandje is voorbehouden aan bezoekers met een beperking. Om misbruik van 

het toegangsbandje te voorkomen behoudt Attractiepark Toverland zich het recht voor steekproefsgewijs en/of bij 

twijfel de bezoeker te vragen naar een bewijs van de beperking. Voorbeelden van bewijslast: 

 Gehandicapte parkeerkaart;  Dokterverklaring; 
 Verklaring CIW;  Instellingsverklaring. 
 Begeleiderpas NS;  

6.2. Attractiepark Toverland behoudt zich het recht om bezoekers met een mindervalide toegangsbandje de toegang tot een 

attractie te weigeren indien zij daartoe omwille van de veiligheid van de bezoeker en/of derden noodzaak toe ziet. Het 

mindervalide toegangsbandje biedt dan ook geen garantie dat men daadwerkelijk alle attracties in kan of mag. 

6.3. Bij fraude, misbruik of wangedrag is Attractiepark Toverland gerechtigd de toegang tot het park te ontzeggen en/of te 

blokkeren. Bij ontzegging en/of blokkering vindt geen restitutie van de entreegelden plaats.  

http://www.toverland.com/

