
Huisreglement Breebronne Dagstrand 

 

• Personen dienen in het bezit te zijn van een geldig polsbandje. 
• Gezelschappen dienen minimaal te bestaan uit een persoon van 12 jaar 

of ouder. 
• Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig ID kaart of 

paspoort 
• De drijflijn markeert het einde van het geadviseerde zwemgebied. 

Zwemmen achter deze lijn is op eigen risico 
• Het gebruik maken van onze faciliteiten is op eigen risico. We maken u er 

op attent dat er geen toezicht aanwezig is. 
• Afval deponeren in de daarvoor bestemde prullenbakken 
• Het gebruik van glaswerk of glas houdende producten is niet toegestaan.  
• Het nuttigen van eigen meegebrachte etens- en drinkwaren is niet 

toegestaan op het terras van de Beachbar of Foodplaza 
• Huisdieren zijn niet toegestaan. 
• Open vuur en barbecueën is niet toegestaan. 
• Gebruik van geluidsdragers of versterkers is niet toegestaan.  
• Drijfmiddelen zijn toegestaan m.u.v. (rubber)bootjes en surfplanken. 
• Bj diefstal, intimidatie en vernieling stellen wij direct politie op de 

hoogte. Voor opzettelijk aangebrachte schade stellen we de dader(s) 
aansprakelijk. 

• Gebruik van drugs of verboden middelen is niet toegestaan. 
• De aanwijzingen van onze parkmedewerkers dienen, volledig en direct, 

opgevolgd te worden. Wij behouden ons te alle tijde het recht om 
personen de toegang te weigeren of te ontzeggen zonder restitutie van 
entreegelden. 

• Vakantiepark BreeBronne kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval 
van schade verlies, letsel en/of diefstal die tijdens uw bezoek aan het 
terrein is ontstaan.  

• Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen 
blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende 
middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang 
geweigerd dan wel ontzegd worden. 

• Wij houden ons het recht voor om openingsdagen en/of tijden 
gedurende het seizoen te wijzigen. 

• Brandweer/politie voorschriften en -aanduidingen dienen te worden 
opgevolgd. 



• Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen 
bestaat er geen recht op restitutie en/of (schade)vergoeding. Onder 
overmacht wordt in dit reglement verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen 
uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te 
komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend 
begrepen: ontruiming van het park door hulpdiensten zoals brandweer, 
politie en/of ambulancepersoneel. Maar ook bij brand, ongeval, ziekte, 
pandemie, onvoldoende waterkwaliteit, werkstaking, oproer, oorlog, 
metrologische omstandigheden en  maatregelen van overheidswege en 
transportbelemmeringen. 

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, geldt het oordeel van 
onze parkmedewerkers. 


