
 

 

 

1 
 

HUISREGLEMENT KLANT   Versie van: 20/03/2019 
 

 

 

 

VILLAGES NATURE PARIS 

1 rue du Pré des Merlans 

77700 Bailly-Romainvilliers 

 

 

 

 

 

 
  

HUISREGLEMENT  

KLANT 

 

 



 

 

 

2 
 

HUISREGLEMENT KLANT   Versie van: 20/03/2019 
 

 

 

 

Inhoud 
 

 

Artikel 1 – Toegang tot VILLAGES NATURE PARIS ......................................................................................... 3 

1.1. Toegang en toegangscontrole ................................................................................................................ 3 

1.2. Omvangrijke voorwerpen ...................................................................................................................... 4 

1.3. Kleding .................................................................................................................................................. 4 

1.4. Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften .................................................................................................... 4 

1.5. Geldigheid van de toegangsbewijzen .................................................................................................... 5 

1.6. Verbod op ongeoorloofde handelsactiviteiten ....................................................................................... 5 

1.7. Verbod op het zonder toestemming binnen de Bestemming organiseren van evenementen of 

dienstverlening door derden ................................................................................................................................ 6 

1.8. Verbod op huur van materiaal bij een derde voor gebruik binnen de Bestemming ............................... 6 

Artikel 2 - Faciliteiten van VILLAGES NATURE PARIS ..................................................................................... 6 

Artikel 3 - Digitaal polsbandje ................................................................................................................................ 6 

Artikel 4 - Aqualagon ............................................................................................................................................. 7 

De Uitzichttoren .................................................................................................................................................. 7 

Artikel 5 - Natuurzwembad en meren ..................................................................................................................... 7 

Artikel 6 - Activiteiten ............................................................................................................................................ 8 

Artikel 7 - Accommodaties ..................................................................................................................................... 8 

Artikel 8 - Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels ............................................................................................ 9 

Artikel 9 - Huisdieren ........................................................................................................................................... 10 

Artikel 10 - Toezicht op kinderen ......................................................................................................................... 10 

Artikel 11 - Gevonden voorwerpen ....................................................................................................................... 10 

Artikel 12 - Achtergelaten voorwerpen ................................................................................................................. 11 

Artikel 13 - Klachten ............................................................................................................................................. 11 

Artikel 14 - Auto's en autorijden ........................................................................................................................... 11 

Juridische informatie ............................................................................................................................................. 12 

 

  



 

 

 

3 
 

HUISREGLEMENT KLANT   Versie van: 20/03/2019 
 

 

 

HUISREGLEMENT VAN VILLAGES NATURE® PARIS 
KLANT 

 
Welkom bij VILLAGES NATURE PARIS 

Voor uw veiligheid en voor een zo prettig mogelijk verblijf in VILLAGES NATURE PARIS 
verzoeken wij u de volgende regels in acht te nemen: 

 

De bepalingen in dit reglement zijn bedoeld om de regels te beschrijven die gelden voor de toegang, 
het functioneren, het verkeer en de veiligheid binnen de bestemming VILLAGES NATURE PARIS (hierna 
te noemen de “Bestemming”). Deze regels gelden voor alle gasten van de Bestemming (zowel 
daggasten als verblijfsgasten).  

 

Artikel 1 – Toegang tot VILLAGES NATURE PARIS  

De Bestemming is het hele jaar geopend, zowel voor gasten die in een accommodatie binnen de 
Bestemming verblijven (hierna te noemen “verblijfsgasten), als voor daggasten overdag van 10.00 uur 
tot 22.30 uur of ‘s avonds van 17.00 uur tot 22.30 uur (hierna te noemen “daggasten”). Voor toegang 
tot het park dient betaald te worden. 

1.1. Toegang en toegangscontrole 

Alle gasten dienen vooraf te reserveren om toegang te krijgen. Aan gasten die niet gereserveerd 
hebben kan toegang tot de Bestemming bij de ingang geweigerd worden. 

Voor toegang tot de Bestemming dienen de gasten in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs 
(in de vorm van het dragen van een digitaal polsbandje) en het huisreglement van de Bestemming na 
te leven. 

Om veiligheidsredenen behoudt VILLAGES NATURE PARIS zich het recht voor bij de ingang van de 
Bestemming en daarbinnen controles uit te voeren van kleding, jassen en persoonlijke bezittingen, 
visueel dan wel met behulp van de specifieke middelen als bedoeld in artikel L.613-2 van het Wetboek 
van Binnenlandse Veiligheid. Het personeel van de Bestemming behoudt zich het recht voor de 
toegang tot de Bestemming te ontzeggen aan gasten die deze controles weigeren, dan wel hen uit de 
Bestemming te zetten sluiten zonder dat dit noodzakelijkerwijs recht geeft op vergoeding van de 
toegangsprijs voor de Bestemming. 
 
VILLAGES NATURE PARIS stelt aangepaste diensten ter beschikking van gehandicapte gasten. De gasten 
worden verzocht zich voor inlichtingen te wenden tot de Receptie en de verschillende Informatiedesks. 
 
Het is verboden de volgende zaken mee te brengen naar VILLAGES NATURE PARIS:  

 verboden of gevaarlijke stoffen, 
 gevaarlijke voorwerpen (vooral aanvals- of verdedigingswapens van ongeacht welke categorie) 

en alle soorten voorwerpen of speelgoed die eruit zien als vuurwapens en de veiligheid van de 
gasten in gevaar kunnen brengen of hen vrees kunnen aanjagen, 
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 drones of soortgelijke voorwerpen waarmee de privéomgeving van de gasten en de beveiligde 
ruimtes in VILLAGES NATURE PARIS gefilmd kunnen worden, 

 voorwerpen die de rust van de gasten kunnen verstoren (zoals vuvuzela’s, megafoons en 
claxons), 

 daggasten: alcoholische dranken en glazen flessen. 

1.2. Omvangrijke voorwerpen 

Daggasten: het binnenbrengen in de Bestemming van omvangrijke voorwerpen die veel plaats 
innemen, in het bijzonder reistassen en koffers waarvan de afmetingen groter zijn dan 55 cm x 40 cm 
x 25 cm, inclusief zakken, wieltjes en handgreep, is niet toegestaan. U wordt verzocht zonder deze 
voorwerpen te komen of ze in uw voertuig achter te laten. 

Wandelwagentjes zijn toegestaan in de Bestemming maar mogen niet groter zijn dan 92 cm x 132 cm. 

Om hygiënische en veiligheidsredenen is de toegang tot bepaalde faciliteiten, waaronder in het 
bijzonder Aqualagon en de restaurants, niet toegestaan met wandelwagentjes. Babyvoorzieningen zijn 
ter plaatse aanwezig (kinderstoelen, boxen e.d.). 

1.3. Kleding 

VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor, wanneer zij dit nodig acht en te allen tijde, de 
toegang tot, of het verblijf op de Bestemming te ontzeggen aan personen waarvan de kleding, make-
up of tatoeages jonge kinderen en gezinnen kunnen kwetsen, en die door VILLAGES NATURE PARIS als 
ongepast worden beschouwd en aanleiding kunnen geven tot woordenwisselingen met andere gasten. 
Evenmin is het toegestaan om in badkleding of met ontbloot bovenlichaam in de gemeenschappelijke 
binnenruimtes te vertoeven, met uitzondering van Aqualagon (restaurants, winkels enz.). 

Bij niet naleving van deze regels kan toegang tot de Bestemming geweigerd worden. 

Voor speciale privé-evenementen kunnen specifieke regels gelden. U wordt vriendelijk verzocht 
hiervan kennis te nemen op de informatieborden van deze evenementen. 

1.4. Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften 

Alle gasten dienen zich te houden aan de algemene voorschriften en erop toe te zien dat de plekken 
en voorzieningen binnen de Bestemming schoon blijven. 

Het personeel van de Bestemming heeft het recht de toegang tot de Bestemming te weigeren om 
geldige redenen die het ordelijk functioneren van de Bestemming kunnen verstoren, in het bijzonder: 

 om redenen i.v.m. veiligheid of hygiëne, of omwille van sanitaire normen, 
 op verzoek van de diensten voor burgerbescherming en/of de politie, 
 aan personen in staat van dronkenschap, of personen die onmiskenbaar agressief, 

gewelddadig (verbaal of fysiek) of racistisch gedrag vertonen, 
 aan personen wier gedrag afbreuk kan doen aan hun eigen veiligheid of die van de andere 

gasten,  
 als gevolg van diefstal, fraude of oplichting, 
 bij aantasting van de goede zeden, 
 bij kwaadwillige handelingen, 
 met betrekking tot daggasten: aan kinderen jonger dan 16 jaar die niet begeleid worden door 

een volwassene; met betrekking tot verblijfsgasten: aan minderjarigen jonger dan 18 jaar die 
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niet begeleid worden door een volwassene, daar de aanwezigheid van minstens één 
volwassene per accommodatie vereist is. 

Om veiligheidsredenen (bij werk in uitvoering of ongunstige weersomstandigheden) behoudt de 
Directie zich het recht voor de openingstijden van de faciliteiten, workshops of georganiseerde 
activiteiten te wijzigen en/of de toegang hiertoe tijdelijk geheel of gedeeltelijk te verbieden.  Gasten 
worden erop gewezen dat het sluiten van de faciliteiten om deze redenen kan geschieden zonder 
voorafgaande kennisgeving. 

Onverminderd de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten op het 
gebied van bestuurlijke politietaken en recherche, dient elke gast de speciale veiligheidsvoorschriften 
van de bezochte faciliteit of locatie binnen de Bestemming in acht te nemen. Ze dienen waar nodig de 
richtlijnen van de dienst Veiligheid, Hygiëne en Preventie en meer in het algemeen de richtlijnen van 
het personeel van de Bestemming in acht te nemen. 

Bij incidenten en evacuatiebevelen van het personeel van de Bestemming dienen alle gasten de locatie 
te verlaten en zich rustig naar de nooduitgangen te begeven. 

VILLAGES NATURE PARIS kan, afgezien van haar wettelijke aansprakelijkheid, niet aansprakelijk 
worden gesteld in geval van: 

 diefstal, verlies of schade van ongeacht welke aard, 
 storing of buitenbedrijfstelling van technische apparatuur, storing of sluiting van faciliteiten of 

voorzieningen van de Bestemming, 
 door de Directie van VILLAGES NATURE PARIS genomen ad hoc maatregelen om de toegang 

tot bepaalde faciliteiten te beperken, met inbegrip van kleedruimtes en zwembad, ten 
behoeve van de naleving van de veiligheidsnormen, of periodieke 
onderhoudswerkzaamheden of reparatiewerkzaamheden.  

Het personeel verzorgt het toezicht op de hele Bestemming en bemant derhalve de controleposten bij 
de ingangen van de Bestemming. 

De Bestemming is uitgerust met een videobewakingssysteem dat gebruikt wordt door VILLAGES 
NATURE PARIS. Deze videobewaking is aangebracht voor de veiligheid van personen en zaken. 
VILLAGES NATURE PARIS is verantwoordelijk voor het systeembeheer, overeenkomstig de geldende 
wettelijke en regelgevende bepalingen (artikel L251-1 en volgende van het Wetboek van Binnenlandse 
Veiligheid. Decreet 2006-929 van 28 juli 2006). 

Informatie en toegang tot de beelden bij de Manager Veiligheid, Hygiëne en Preventie. 

1.5. Geldigheid van de toegangsbewijzen 

Gasten verbinden zich ertoe de voorwaarden van het toegangsbewijs voor de Bestemming te 
verifiëren en zich hieraan te houden. Gasten (dag- en verblijfsgasten) moeten te allen tijde een 
toegangsbewijs voor de faciliteiten van de Bestemming kunnen overleggen. 

1.6. Verbod op ongeoorloofde handelsactiviteiten 

In het algemeen is de verkoop van goederen en/of diensten binnen de Bestemming, en de verspreiding 
van brochures, flyers of ander drukwerk of borden door de gasten streng verboden. Het doorverkopen 
van toegangsbewijzen van “daggasten” voor de Bestemming in wat voor vorm dan ook is verboden. 
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De door gasten binnen de Bestemming genomen beeld-, video- of geluidsopnames of foto's mogen 
uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van VILLAGES NATURE PARIS. 

1.7. Verbod op het zonder toestemming binnen de Bestemming organiseren van evenementen 
of dienstverlening door derden  

Gasten dienen verzoeken voor het door externe derden organiseren van evenementen of 
dienstverleningen (zoals restauratie, recreatieactiviteiten voor privégebruik van de gast) in een 
accommodatie of voorziening van de Bestemming verplicht voor te leggen aan VNP en voorafgaande 
schriftelijke toestemming te krijgen van de Directie van VNP. 
 
De Directie van VNP heeft het discretionaire recht om te weigeren het verzoek van de gast in te 
willigen, met name als het beoogde evenement of de beoogde dienstverlening niet de waarden van 
de Bestemming naleeft, of het recht om te verzoeken om bij voorrang haar eigen dienstverleners en 
partners in te schakelen, of in voorkomend geval alle extra kosten die gemaakt moeten worden om de 
veiligheid van het evenement te garanderen, in rekening te brengen bij de gast. 
 
Indien de Directie van VNP het verzoek van de gast inwilligt, behoudt zij zich evenwel het recht voor 
haar toestemming te onderwerpen aan de betaling van “kurkgeld” of toegangskosten voor de 
Bestemming. 
 
Indien de Directie van VNP niet is aangezocht kan deze de toegang tot de Bestemming aan deze niet-
toegestane externe dienstverleners ontzeggen.  
 

1.8. Verbod op huur van materiaal bij een derde voor gebruik binnen de Bestemming  

Het is de gasten verboden bij een dienstverlener buiten de Bestemming materiaal te huren voor 
gebruik tijdens zijn verblijf indien ditzelfde of gelijksoortige materiaal ook gehuurd kan worden binnen 
de Bestemming, zoals fietsen, elektrische scooters, barbecues enz. 
 
 

Artikel 2 - Faciliteiten van VILLAGES NATURE PARIS 

De faciliteiten en materialen van de Bestemming moeten gebruikt worden overeenkomstig het doel 
waarvoor ze zijn bestemd. De verblijfsgast op wiens naam gereserveerd is en zijn reisgenoten (al dan 
niet op de Bestemming verblijvend) en de daggasten worden aansprakelijk gesteld voor door hen 
veroorzaakte schade, verlies of vernieling van de gebouwen en uitrustingen van VILLAGES NATURE 
PARIS. 

 

Artikel 3 - Digitaal polsbandje 

In VILLAGES NATURE PARIS wordt een digitaal polsbandje gebruikt om het verblijf zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.  
 
Het digitale polsbandje is bestemd voor persoonlijk gebruik en bevat een aantal functies, waaronder 
de toegang tot de accommodatie en de faciliteiten zoals Aqualagon, de BelleVie Farm, enz. Het 
polsbandje bevat ook alle rechten op de door de bezoekers geboekte activiteiten. Tevens kan het 
polsbandje te allen tijde opgeladen worden met nieuwe activiteiten. Nieuwe functies kunnen worden 
toegevoegd al naar gelang deze beschikbaar komen.  
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Het digitale polsbandje wordt op de dag van aankomst verstrekt aan de gasten zodra de Bestemming 
opengaat. Het polsbandje wordt uitgereikt aan de gasten wanneer ze op de dag van aankomst het 
wachthuisje bij ingang Oost van de Bestemming voor de eerste keer met de auto passeren, of bij het 
inchecken bij de Receptie bij ingang West van de Bestemming. 
 
Bij overhandiging van het polsbandje is de toegang tot de Bestemming, de voorzieningen en de bij 
reservering gereserveerde activiteiten reeds geactiveerd. Zie artikel 7 hierna voor toegang tot de 
accommodaties. 
 
Bij verlies van het polsbandje dienen gasten een lid van het Receptie- en Informatieteam hierover 
persoonlijk dan wel telefonisch vanuit hun accommodatie, dan wel met een in de gemeenschappelijke 
ruimtes ter beschikking gestelde telefoon, in kennis te stellen. 
 
Zij kunnen dan een nieuw polsbandje krijgen bij de Hoofdreceptie op de Lakeside Promenade. Voor 
verloren polsbandjes kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 
 
Het polsbandje wordt op de dag van vertrek gerestitueerd bij het voor de laatste maal passeren van 
het wachthuisje of het draaihek.  
 
VILLAGES NATURE PARIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van het 
polsbandje. 
 
 

Artikel 4 - Aqualagon 

Voor het gebruik van Aqualagon geldt een specifiek reglement dat moet worden nageleefd door alle 
bezoekers van Aqualagon. Bij niet-naleving kan het personeel van de Bestemming een bezoeker de 
toegang tot de Aqualagon weigeren of hem uitzetten. Dit reglement is ter inzage op de commerciële 
website van Villages Nature Paris en bij de ingang van Aqualagon. 

Kinderen jonger dan 16 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene. 

De Uitzichttoren 

Het maximale aantal bezoekers van de Uitzichttoren van Aqualagon is beperkt. Daarom behoudt 
VILLAGES NATURE PARIS zich het recht voor de uitzichttoren te allen tijde te sluiten of te ontruimen. 
Een toegangssysteem blokkeert de toegang tot de Uitzichttoren zodra het maximale aantal van 400 
bezoekers is bereikt. 

 

Artikel 5 - Natuurzwembad en meren 

Voor het zwemmen in het Natuurzwembad geldt een specifiek reglement dat ter plekke en op de 
commerciële website van Villages Nature Paris ingezien kan worden door de gasten. Zij dienen dit 
reglement strikt na te leven. VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor de toegang tot het 
Natuurzwembad te sluiten om welke reden dan ook, in het bijzonder in verband met de veiligheid van 
de badgasten. 

Zwemmen is verboden in de meren buiten de bewaakte zone, die begrensd wordt door pontons en 
waterlijnen. De openingsdata en -tijden staan aangeplakt. Het is aan VILLAGES NATURE PARIS om 
toestemming te geven voor het gebruik van drijvend opblaasmateriaal (luchtbedden, zwembanden, 
enz.). Vrijduiken is verboden.  
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Kinderen jonger dan 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. 

VILLAGES NATURE PARIS organiseert watersportactiviteiten op haar meren. Alleen het gebruik van 
boten van VILLAGES NATURE PARIS is toegestaan en de gasten dienen de ter plaatse aangeplakte 
gebruiksregels en voorschriften i.v.m. deze boten na te leven. 

Het is verboden te vissen in de meren van VILLAGES NATURE PARIS. 

 

Artikel 6 - Activiteiten 

Op de Bestemming worden diverse activiteiten georganiseerd, waarvan er een aantal worden 
aangeboden door externe dienstverleners en waarvoor specifieke regels en voorschriften gelden die 
door de gasten dienen te worden nageleefd, in het bijzonder: 

 speelweides, 
 (boom)klimmen, 
 boottochten op het meer, 
 ponyrijden, 
 gebruik van golfkarretjes, 
 gebruik van fietsen, 
 bepaalde recreatieve activiteiten, zoals bowling, 
 enz. 
(niet-uitputtende lijst) 

Alle gasten dienen vóór hun komst naar VILLAGES NATURE PARIS hun gezondheid te controleren en 
kennis te hebben genomen van de waarschuwingen, toegangsvoorwaarden en 
veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de toepasselijke brochures en op de websites of die bij de 
ingang van de activiteiten, in de gidsen of door het personeel van de Bestemming worden gegeven. 

Beperkingen omwille van gezondheid en veiligheid kunnen niet worden beschouwd als 
discriminerende maatregelen. 

 

Artikel 7 - Accommodaties 

 Toegang tot de accommodaties: Toegang tot de accommodaties geschiedt door middel van 
de digitale polsbandjes die aan de gasten worden verstrekt bij aankomst op de Bestemming. 
De accommodaties zijn te allen tijde toegankelijk vanaf 15 uur op de dag van aankomst en tot 
10 uur op de dag van vertrek. De toegangsfunctie tot de accommodaties is uitsluitend binnen 
deze periode geactiveerd op het polsbandje. Het polsbandje geeft automatisch toegang tot 
alle tot dezelfde reservering behorende accommodaties. Voor bepaalde (lange) weekends of 
schoolvakanties kunnen de tijdstippen voor het ophalen en teruggeven van de sleutels, 
gewijzigd worden. Deze nieuwe tijdstippen worden door het personeel van de Bestemming 
doorgegeven aan de gasten. 

 Veiligheidsvoorschriften: Achter de toegangsdeur van elke accommodatie zijn 
veiligheidsvoorschriften opgehangen. Gasten worden verzocht hiervan kennis te nemen en 
deze voor hun eigen veiligheid na te leven. 
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 Brandgevaar: 
o Gasten dienen vóór het verlaten van hun accommodatie te controleren of de 

kookplaten en de oven zijn uitgeschakeld en brandende kaarsen zijn gedoofd. 
o Gasten worden verzocht om voor de open haard alleen gebruik te maken van de 

houtblokken die verkocht worden in de supermarkt van VILLAGES NATURE PARIS. 

 Barbecue: Het gebruik van barbecues of soortgelijke apparaten is verboden op de 
Bestemming, met uitzondering van de barbecues die gehuurd kunnen worden bij de 
supermarkt van de Bestemming. De verblijfsgasten zijn verantwoordelijkheid voor het gebruik 
hiervan. Laat de barbecues nooit branden zonder toezicht. Zie erop toe gloeiend houtskool na 
gebruik te blussen, geen smeulende asresten achter te laten en de asbakken van de barbecues 
te legen in de daartoe bestemde afvalbakken. Bij grote droogte, wind of op verordening van 
de prefect kan het gebruik van barbecues worden verboden. Het gebruik van barbecues 
binnen de accommodaties is streng verboden. 

 Leefregels:  
o Om de rust en het comfort van iedereen te waarborgen, worden gasten verzocht geen 

geluidsoverlast of drukte te veroorzaken, in het bijzonder tussen 22.00 uur en 08.00 
uur. Door gasten veroorzaakte ernstige en herhaalde overlast kan leiden tot opzegging 
van de huurovereenkomst en eventueel tot uitzetting overeenkomstig de hierboven 
in artikel 1 vermelde voorwaarden. 

o Verblijfsgasten worden verzocht de ecologische voetafdruk op de locatie zoveel 
mogelijk te beperken door spaarzaam om te gaan met water, lichten uit te doen en 
afval te scheiden in de afvalsorteerplaatsen.  

o Het is verboden wasgoed op te hangen uit ramen of over de reling van de balkons of 
voor de accommodatie.  

o De aanwezigheid van minstens één volwassene per accommodatie is verplicht. 

 Vertrekformaliteiten: 
o Op de dag van vertrek wordt de accommodatie schoongemaakt door de 

schoonmaakploegen van VILLAGES NATURE PARIS met uitzondering van de 
keukenhoek en de vaat. Verblijfsgasten dienen zelf de vaat te wassen en op te bergen 
in de kasten, de keuken schoon te maken, de afvalbakken te legen en het afval af te 
voeren naar de afvalsorteerplaatsen, en de lakens en handdoeken te deponeren bij de 
ingang van de accommodatie. 

o Voor schade veroorzaakt door onachtzaamheid van de verblijfsgasten of indien de 
netheid van de accommodatie onaanvaardbaar wordt geacht, kunnen kosten in 
rekening worden gebracht. 

 Het onderhouds- en schoonmaakpersoneel kan in afwezigheid van de bewoners toegang 
hebben tot de accommodatie, behalve indien de verblijfsgast bij de Receptie en 
Informatiedesk op de Lakeside Promenade heeft aangegeven dat hij zich hiertegen verzet. 

 
 

Artikel 8 - Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels 

 Roken is strikt verboden in de accommodaties, in alle voorzieningen en op alle binnenplaatsen. 
Rokers beschikken over speciale rookruimtes op de Lakeside Promenade, het 
Natuurzwembad, de Extraordinary Gardens en het Forest of Legends. 

 Alcoholgebruik is alleen toegestaan in de restaurants en de accommodaties. 
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 Picknicken is alleen toegestaan op de drie hiertoe bestemde picknickplaatsen, die aangegeven 
staan. Deze plekken liggen in het Forest of Legends, aan de buitenzijde van de BelleVie Farm 
en in de buurt van het sportterrein. 

 Kampeertenten zijn verboden op de Bestemming. 

 Binnen de hele Bestemming is jagen verboden. 

 Het is verboden bloemen en planten te plukken en groente te oogsten, behalve indien het 
personeel van VILLAGES NATURE PARIS hiertoe toestemming geeft, in het bijzonder in het 
kader van georganiseerde activiteiten. 

 

Artikel 9 - Huisdieren 

 Alleen honden en katten van de verblijfsgasten zijn toegestaan in VILLAGES NATURE PARIS 
tegen betaling van een vaste vergoeding bij de boeking. Honden van categorie 1 en 2 in de zin 
van de wet van 6 januari 1999 worden niet toegelaten. 

 Honden en katten dienen naar behoren gevaccineerd te zijn. De eigenaren van de honden en 
katten dienen dit te kunnen aantonen.  

 Huisdieren mogen de rust en veiligheid van gasten niet verstoren of in gevaar brengen, ze 
moeten voldoen aan de elementaire regels voor hygiëne en dienen de binnen- en 
buitenfaciliteiten in ongeschonden staat te laten. Ze moeten aangelijnd blijven.  

 Huisdieren zijn niet toegestaan op het strand, in de zwembaden, de sport- en 
recreatiefaciliteiten en de restaurants. 

 Wij verzoeken u vriendelijk vogels en andere in het wild levende dieren die u mogelijk kunt 
tegenkomen, niet te voeden. Het is tevens verboden de dieren van de Boerderij te voeren, 
behalve indien het personeel van VILLAGES NATURE PARIS hiertoe toestemming geeft, in het 
bijzonder in het kader van georganiseerde activiteiten. 

 

Artikel 10 - Toezicht op kinderen 

Kinderen staan totdat ze meerderjarig zijn permanent onder de verantwoordelijkheid van hun ouders 
of verzorgers, die derhalve aansprakelijk zijn voor de door kinderen veroorzaakte schade. Kinderen tot 
acht jaar dienen altijd door een volwassene te worden begeleid. 

 

Artikel 11 - Gevonden voorwerpen 

Gasten worden verzocht erop toe te zien geen persoonlijke bezittingen achter te laten op de 
Bestemming. Vergeten voorwerpen dienen binnen drie maanden na vertrek opgeëist te worden door 
de eigenaar bij de Receptie van de Bestemming. 

Na afloop van deze termijn heeft VILLAGES NATURE PARIS heeft geen enkele verplichting meer ten 
aanzien van de gevonden voorwerpen. Opgeëiste gevonden voorwerpen worden naar de eigenaar 
verzonden tegen vergoeding van de verzendkosten. 
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Artikel 12 - Achtergelaten voorwerpen 

VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor achtergelaten voorwerpen zo goed mogelijk te 
beheren, eventueel in samenwerking met de bevoegde autoriteiten. 

 

Artikel 13 - Klachten 

Klachten met betrekking tot het verloop van het verblijf dienen ter plekke ingediend te worden bij de 
medewerkers van de Receptie, zodat deze onmiddellijk kunnen trachten een oplossing te vinden. 

Indien dit niet gebeurt, wordt ervan uitgegaan dat het verblijf of de dag naar tevredenheid is verlopen. 

VILLAGES NATURE PARIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van inbreuk op de 
bepalingen in dit reglement of schending van de verplichtingen waarvan de verblijfs- en daggasten in 
kennis zijn gesteld. 

 

Artikel 14 - Auto's en autorijden 

De maximumsnelheid is beperkt tot 15 km/u op de hele Bestemming. 

Voertuigen van daggasten zijn niet toegestaan binnen de Bestemming. Deze dienen geparkeerd te 
worden op de daartoe bestemde parkeerplaats bij ingang West van de Bestemming.  

Verblijfsgasten dienen het kenteken van hun voertuig(en) vóór aankomst op te geven, tijdens het 
boeken of het vooraf inchecken. VILLAGES NATURE PARIS behoudt zich het recht voor de toegang van 
niet vooraf geregistreerde voertuigen te weigeren.  

Verblijfsgasten mogen hun voertuig niet gebruiken voor hun eigen comfort binnen de Bestemming. De 
voertuigen mogen alleen gebruikt worden om de Bestemming in en uit te rijden. 

Op aankomst- en vertrekdagen worden voertuigen toegestaan om de persoonlijke bezittingen van de 
gasten in of uit te laden en mogen gebruikt worden om: 

 naar de accommodatie te rijden (behalve naar de appartementen op de Lakeside Promenade),  

 om voor de accommodaties te parkeren, uitsluitend voor het in- of uitladen van omvangrijke 
persoonlijke bezittingen. 

Buiten deze specifieke gevallen worden de voertuigen tijdens het verblijf geparkeerd op de afhankelijk 
van de accommodatie toegewezen parkeerplaats (aangegeven bij het passeren van het wachthuisje). 

Bij hinderlijk parkeren behoudt het personeel van de Bestemming zich het recht voor het voertuig te 
laten verplaatsen op kosten van de gast. 

VILLAGES NATURE PARIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de voertuigen van 
gasten die rijden of parkeren binnen de Bestemming, zelfs indien deze bij wijze van uitzondering 
binnen de Bestemming zijn toegelaten. 

Campers en caravans zijn niet toegelaten op de Bestemming, noch op de parkeerplaats van daggasten 
van 23 uur tot 07.00 uur. 
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Juridische informatie  

Het is niet toegestaan de merken van de groep Villages Nature of de afbeelding van VILLAGES NATURE 
PARIS te gebruiken of haar visuele identiteit (logo, foto’s, brochure enz.) te reproduceren zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VILLAGES NATURE PARIS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit Huisreglement kan worden ingezien op de commerciële website van VILLAGES NATURE PARIS en 
op het televisiescherm in de accommodaties, en is verkrijgbaar bij de medewerkers van de Receptie 
en Informatiedesks.  
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Artikel 1 - Openings- en sluitingstijden 

Het waterpark Aqualagon is dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Toegang tot Aqualagon is 

mogelijk tot 1 uur vóór sluiting, dus uiterlijk om 20.00 uur. 

De openings- en sluitingstijden van Aqualagon en de zwem- en recreatievoorzieningen zijn vastgesteld 

in het organisatieplan voor bewaking en eerste hulp (“POSS”). 

Het POSS en dit reglement hangen aangeplakt bij de ingang van Aqualagon. 

De baden en perrons dienen 45 minuten voor sluitingstijd van Aqualagon te worden verlaten, dus om 

20.15 uur. Dit geschiedt geleidelijk en eerst dienen de outdoor ruimtes verlaten te worden. Ook is het 

mogelijk dat op grond van het totale aantal bezoekers de baden eerder verlaten moeten worden, om 

de toestroom naar de kleedhokjes van Aqualagon in banen te leiden. 

Er kan worden besloten Aqualagon bij uitzondering geheel of gedeeltelijk te sluiten, in het bijzonder: 

 gedurende de verplichte technische sluitingsperiodes, om werkzaamheden uit te voeren en/of 
onderhoud te plegen aan Aqualagon, waardoor de zwem- en recreatiefaciliteiten van 
Aqualagon niet betreden kunnen worden en gevaarlijk zijn. 

 bij vervuiling van de baden, 

 bij een technisch probleem of incident dat om veiligheidsredenen onmiddellijke interventie 
vereist zonder dat er publiek bij aanwezig is. 

Voor de reglementaire sluitingsperiodes en de onverwachte technische sluitingsperiodes waarvoor 

VILLAGES NATURE PARIS niet aansprakelijk gesteld kan worden, wordt geen vergoeding gegeven. 

 

Artikel 2 - Toegangsvoorwaarden 

Introductie 

De dienstverlening van Aqualagon aan de bezoeker omvat:  

 toegang tot de kleedhokjes in de kleedruimte op verdieping R+1 en R+2. 

 het ter beschikking stellen van een kluisje in de kleedruimte, 

 toegang tot de badruimtes, de speeltoestellen, de glijbanen en de outdoor ruimtes. 

Aan personen en/of groepen wier gedrag de orde of de veiligheid dreigt te verstoren, kan toegang tot 

Aqualagon ontzegd worden. Alle bezoekers worden verzocht de regels voor orde, veiligheid en hygiëne 

na te leven. 

Besloten kan worden om aan een bezoeker tijdelijk/of definitief toegang tot, of verblijf in de zone te 

ontzeggen als: 

 hij de bepalingen in dit huisreglement niet naleeft, 

 weigert de instructies en/of voorschriften en/of bevelen van het personeel van Aqualagon of 
de beveiligingsdienst van VILLAGES NATURE PARIS op te volgen, 

 onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, 

 zich slecht gedraagt, 

 kwaadwillig handelt of een overtreding begaat (diefstal of een andere overtreding). 
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Overeenkomstig het bepaalde in Wet nr. 2016-339 van 22 maart 2016 en het Wetboek van 

Binnenlandse Veiligheid, in het bijzonder artikel L613-2, kan geheel willekeurig, tijdelijk en/of 

permanent, door het beveiligingspersoneel een visuele controle worden uitgevoerd van alle tassen 

van de bezoekers. 

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten worden begeleid door een meerderjarige, aansprakelijke persoon 

en onder diens permanente verantwoordelijkheid en actieve toezicht blijven staan. Om 

veiligheidsredenen dienen ouders en/of begeleiders erop toe te zien dat kinderen die niet kunnen 

zwemmen, binnen Aqualagon drijfmiddelen dragen. 

Om de veiligheid in de inrichting tijdens drukke periodes te handhaven kan het aantal bezoekers 

worden beperkt. Hiertoe behoudt de Directie of haar vertegenwoordiger zich het recht voor de 

openingstijden van Aqualagon te wijzigen, of het waterpark geheel of gedeeltelijk te sluiten. 

Als het maximale aantal badgasten bereikt is (2105 personen in het laagseizoen en 2750 personen in 

het hoogseizoen), kan de toegang tot Aqualagon tijdelijk worden gestaakt en geschiedt toegang 

vervolgens op basis van het aantal personen dat het waterpark verlaat. 

De speciaal voor het personeel van Aqualagon bedoelde ruimtes zijn streng verboden voor het publiek. 

 

Toegang tot Aqualagon 

Algemene bepalingen 

Voor toegang tot de voorzieningen in Aqualagon gelden de volgende voorwaarden: 

 Bezoekers dienen het polsbandje te dragen en de toegangscontrole te passeren. 

 Bezoekers dienen de schoenenruimte en de kleedruimte te gebruiken. 

 Douchen is verplicht: 

o douchen is vooral om hygiënische redenen verplicht voor alle bezoekers die de 
zwemfaciliteiten gebruiken, 

o het gebruik van zeep en shampoo wordt aangeraden in de douches in de kleedruimtes 
en is niet toegestaan buiten de douches, 

o het dragen van zwemkleding is verplicht in de douches van de kleedruimtes. 

 Bezoekers dienen door het voetbad tussen de kleedruimtes en de baden te lopen. 

 Bezoekers met zichtbaar huidletsel moeten in het bezit zijn van een voor deze gelegenheid 
vereiste verklaring van niet-besmettelijkheid. 

 Het dragen van een drijfmiddel is verplicht voor bezoekers die niet kunnen zwemmen. 
Meerderjarige begeleiders van kinderen jonger dan 12 jaar moeten steeds bij hen in de buurt 
blijven en mogen hen niet zonder toezicht laten. 

 Dieren zijn verboden. 

 Het dragen van outdoorschoenen is verboden om hygiënische redenen. Alleen speciaal voor 
zwemactiviteiten bedoeld schoeisel is toegestaan. 

 Kinderwagens en wandelwagentjes zijn niet toegestaan binnen Aqualagon. Ze dienen te 
worden neergezet in de hiertoe bestemde overdekte ruimte vlak bij de ingang van Aqualagon. 



 

 

5 

REGLEMENT VAN AQUALAGON       Versie van: 20/03/2019 

 Fietsen, (roller)skates, skateboards en andere voorwerpen met wieltjes (zoals 
boodschappenkarretjes) zijn verboden binnen Aqualagon. Voor de fietsen is een stalling 
beschikbaar buiten Aqualagon. 

 

Het beoefenen van begeleide activiteiten 

Het beoefenen van activiteiten onder leiding van sportmedewerkers staat los van toegang tot 

Aqualagon. Voor begeleide activiteiten dient vooraf te worden ingeschreven en betaald, zodat de 

activiteit gecodeerd kan worden in het polsbandje dat toegang geeft tot Aqualagon. 

Het activiteitenprogramma wordt op alle openingsdagen van Aqualagon verzorgd. Om verschillende 

redenen kunnen de activiteiten worden geschorst en/of geannuleerd: 

Vanwege VILLAGES NATURE PARIS 

Vóór aanvang van het activiteitenprogramma kan VILLAGES NATURE PARIS genoodzaakt zijn hiervan 

een essentieel element te wijzigen of de activiteiten te annuleren indien het minimale aantal van 2 

deelnemers niet is bereikt, of vanwege onvoorziene gebeurtenissen die haar niet kunnen worden 

aangerekend (inclusief technische sluitingen), of omwille van redenen in verband met de veiligheid 

van de deelnemers. VILLAGES NATURE PARIS stelt de deelnemers van deze wijzigingen in kennis en 

tracht een gelijkwaardige vervangende activiteit aan te bieden. Bezoekers die de aangeboden 

vervangende activiteit niet accepteren, kunnen vragen om annulering van hun inschrijving en 

vergoeding. 

Tijdens het verloop van de activiteiten kan de Directie van Aqualagon worden gedwongen deze te 

onderbreken of wijzigingen aan te brengen vanwege veiligheidsredenen of de op dat moment 

heersende klimaatfactoren. In dat geval zijn alleen de leidinggevenden bevoegd de nodige beslissingen 

te nemen. Voor deze wijzigingen wordt geen vergoeding gegeven. 

Vanwege de bezoeker 

Indien de bezoeker de inschrijving voor een begeleide activiteit annuleert, wordt geen vergoeding 

uitbetaald. 

Verder kan toegang tot de activiteiten worden geweigerd indien de bezoeker aankomt nadat de 

begeleide activiteit begonnen is. Om deze situatie te beperken dient de toegangscontrole vijftien 

minuten voor aanvang van de les plaats te vinden, zodat de bezoeker de tijd heeft zich om te kleden 

voor het beoefenen van de activiteit. 

 

Toegang voor personen met beperkte mobiliteit 

Voor personen met beperkte mobiliteit zijn aangepaste diensten ter beschikking, in het bijzonder 

kleedhokjes, aangepaste toegangsfaciliteiten, liften en hefstoelen voor toegang tot de baden. 

Aangepaste rolstoelen voor een vochtige omgeving zijn ook ter beschikking van personen met 

beperkte mobiliteit. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij het bewakingspersoneel van Aqualagon of bij aankoop van een 

verblijf en/of activiteit. 
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Toegang voor groepen 

Groepsleiders moeten zich strikt houden aan de instructies en aanbevelingen van het 

bewakingspersoneel van Aqualagon. 

Tijdens de hele duur van hun aanwezigheid in Aqualagon moeten de groepsleiders en begeleiders 

toezicht houden op hun groep en erop toezien dat dit reglement wordt nageleefd. De groepsleiders 

staan garant voor de orde, discipline en veiligheid van hun groep. 

De groepsleider moet: 

 direct bij aankomst de aanwezigheid van zijn groep melden bij de centrale bewakingspost, 

 het formulier invullen door hierop het aantal leden van de groep en hun zwemniveau aan te 
geven, 

 ervoor zorgen dat er voldoende gekwalificeerde begeleiders aanwezig zijn, overeenkomstig de 
geldende wettelijke normen en al naar gelang de leeftijd van de personen die onder hun 
verantwoordelijkheid staan, 

 ervoor zorgen dat een deel van de begeleiders of alle begeleiders samen met de groep in het 
water aanwezig is/zijn, overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften, 

 zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en -instructies van het bewakingspersoneel van 
Aqualagon of het beveiligingspersoneel, 

 bij ongevallen of andere incidenten het hoofd van de bewaking/beveiliging waarschuwen. 

De Directie van VILLAGES NATURE PARIS of haar vertegenwoordiger is bevoegd om eenieder die zich 

niet aan deze regels en verboden houdt, en meer in het algemeen aan de elementaire regels voor 

veiligheid, hygiëne en het ordelijk functioneren van de inrichting, of die een houding heeft die in strijd 

is met de goede zeden, te verzoeken Aqualagon onmiddellijk te verlaten. 

 

Toegang tot de Uitzichttoren 

Daar het maximale aantal bezoekers van de Uitzichttoren van Aqualagon beperkt is tot 400 personen, 

behoudt VILLAGES NATURE PARIS zich het recht voor de Uitzichttoren te allen tijde te sluiten of te 

ontruimen. 

Een toegangs- en telsysteem filtert de toegang tot de Uitzichttoren. Als het maximale aantal bezoekers 

bereikt is, is toegang alleen mogelijk naarmate bezoekers de uitkijktoren verlaten. 

 

Toegang tot de Spa 

Een specifiek reglement voor de Spa is ter inzage bij de ingang van de Spa. 

 Voor toegang tot de Spa dient betaald en gereserveerd te worden en bezoekers dienen zich te 
melden bij de receptie van de Spa in de ontvangsthal van Aqualagon. 

 De Spa is uitsluitend toegankelijk voor volwassenen en/of begeleide minderjarigen in het kader 
van een bij de Spa gekochte dienstverlening, 

 De minimale leeftijd voor minderjarigen is bepaald in het specifieke Spa-reglement. 

 



 

 

7 

REGLEMENT VAN AQUALAGON       Versie van: 20/03/2019 

 

Artikel 3 - Kleedruimtes en vereiste kleding 
 

 Bezoekers worden verzocht hun kleding te deponeren in de hiertoe bestemde kluisjes in de 
kleedruimtes van Aqualagon. Toegang tot de baden en de perrons is uitsluitend mogelijk met 
toegestane zwemkleding. 

 Het gebruik van de kluisjes in Aqualagon valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoekers. 
Er mogen geen waardevolle spullen in worden gedeponeerd. VILLAGES NATURE PARIS kan in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of anderszins kwijtgeraakte spullen. 

 Bij het verlaten van Aqualagon dient de bezoeker het kluisje leeggemaakt te hebben en mag 
het in geen geval reserveren voor later gebruik. Elke avond bij sluiting van Aqualagon worden 
alle kluisjes systematisch geopend en geleegd. 

 Indien de bezoeker het nummer van het kluisje bij de uitgang heeft vergeten, kan het 
kluisnummer worden teruggevonden d.m.v. zijn polsbandje. Bij verlies van het polsbandje 
worden bezoekers verzocht zich te wenden tot het personeel van Aqualagon, dat het kluisje 
kan openen na verificatie van de identiteit van de verzoeker. 

 Het dragen van een zwemshort wordt getolereerd indien deze schoon en fatsoenlijk is, en 
uitsluitend wordt gebruikt om te zwemmen. Om hygiënische redenen is het receptie-, 
beveiligings- of bewakingspersoneel bevoegd om te controleren of de badgasten naast de 
kleding die zij bij aankomst dragen, aparte zwemkleding bij zich hebben. 

 Shorts, bermuda’s, boxershorts en andere niet voor het zwemmen geschikte kleding (alle 
stoffen die niet geschikt zijn om een bad te nemen bijvoorbeeld) worden geweigerd. 

 Het beoefenen van naturisme is verboden, evenals topless zijn. Naakt zijn, zelfs gedeeltelijk, is 
verboden. 

 Het dragen van de boerkini wordt getolereerd op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen 
worden nageleefd, in het bijzonder Wet nr. 2010-1192 van 11 oktober 2010 met betrekking 
tot het verbergen van het gezicht in openbare ruimtes. 

Om hygiënische redenen moet de boerkini gemaakt zijn van stoffen als lycra, waarvan het 

gebruik is voorgeschreven voor zweminrichtingen. Bovendien mag deze geen enkele met de 

hand toegevoegde stoffen bevatten. 

Verder mogen EHBO’ers om duidelijke redenen van veiligheid en/of eerste hulp aan personen 

in het kader van reddings- of noodhulpacties, de boerkini geheel of gedeeltelijk openknippen, 

zonder dat deze handeling kan worden beschouwd als een aantasting van de persoon of in 

strijd met de goede zeden of als indruisend tegen godsdienstige overtuigingen. 

 

Als algemene regel is het verboden: 

 te (e-)roken in alle ruimtes van Aqualagon, inclusief de outdoor ruimtes, behalve op de daartoe 
bestemde plek op een deel van het buitenperron van Aqualagon, 

 gevaarlijke voorwerpen mee te nemen, waaronder doch niet beperkt tot, glazen voorwerpen, 
snij- en steekwapens, vuurwapens enz.,  

 ballen of andere strandspelletjes mee te nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het 
personeel van VILLAGES NATURE PARIS, 
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 radio’s en/of andere audioapparatuur te gebruiken die geluidsoverlast kunnen veroorzaken 
(muziekapparaten, radio's, gsm's enz.), 

 te spugen, te urineren in en aan de rand van de baden, 

 te gooien met steentjes, stukken hout e.d., of andere snijdende voorwerpen die iemand 
kunnen verwonden en/of de voorzieningen kunnen beschadigen, 

 Aqualagon te betreden in beschonken toestand of in kennelijk vieze staat, en in geval van een 
besmettelijke ziekte. 

 afval achter te laten in Aqualagon, buiten de hiertoe bestemde afvalbakken, 

 foto- en filmtoestellen en/of ander opnamemateriaal te gebruiken in de kleedruimtes en de 
glijbanen, 

 luchtbedden, drijfmatjes of drijvende voorwerpen van grote omvang te gebruiken. 

 

Artikel 4 - Veiligheidsregels voor Aqualagon 

VILLAGES NATURE PARIS verzorgt de bewaking in Aqualagon overeenkomstig de geldende 

regelgevingen (DDCS, ARS enz.). Alle toegepaste bepalingen staan vermeld in het organisatieplan voor 

bewaking en EHBO (“POSS”), aangeplakt bij de receptie van Aqualagon. 

De volgende regels zijn van toepassing op alle bezoekers: 

 Bij onweer worden de bezoekers verzocht de buitenbaden van Aqualagon te verlaten en de 
instructies van het bewakingspersoneel in Aqualagon op te volgen. 

 Rennen en gewelddadige spelletjes (elkaar omduwen enz.) zijn verboden. 

 Gelet op de geringe diepte van de baden is duiken verboden. 

 Springen en/of duwen is verboden. 

 Buiten het kader van de activiteiten onder leiding van sportinstructeurs is vrijduiken strikt 
verboden.  

 Er zijn drijfmiddelen ter beschikking van volwassenen en kinderen. Deze drijfmiddelen vormen 
een hulpmiddel maar bieden geen enkele garantie tegen verdrinkingsgevaar en vervangen 
nooit het principe van actief ouderlijk toezicht, dat volledig van toepassing blijft. 

 

Het personeel van VILLAGES NATURE PARIS is bevoegd en bekwaam om beslissingen te nemen inzake 

de veiligheid en de goede orde van Aqualagon. 

Iedereen dient in alle omstandigheden de instructies en bevelen van dit personeel te respecteren. Het 

personeel oordeelt welke maatregelen nodig zijn, in het bijzonder in noodgevallen, en waaraan de 

bezoekers zich dienen te houden: waarschuwingen, bevelen, uitzetting van overtreders, beroep op 

EHBO-diensten van buiten of evacuatie van de baden. Deze lijst van maatregelen is niet volledig. 

Bij ongevallen moeten de bezoekers onmiddellijk het sportbegeleidings- en/of bewakingspersoneel 

van Aqualagon waarschuwen, dat de omstandigheden van de gebeurtenis optekent in het daartoe 

bestemde register. 
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Als het ontruimingsnoodsein afgaat, moeten de gebruikers onmiddellijk de ontruimingsplattegronden 

in acht nemen en de aangeplakte instructies en de instructies van het personeel van Aqualagon en/of 

het beveiligingspersoneel opvolgen. 

Het is uitdrukkelijk verboden zonder absolute noodzaak de blus- en EHBO-middelen, brandalarmen en 

nooduitgangen te gebruiken. Tegen onrechtmatig gebruik van het veiligheidsmateriaal kan 

gerechtelijke vervolging ingesteld worden. 

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 
 

 Bezoekers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van ongeacht welke aard die zij kunnen 
veroorzaken aan de recreatie- en zwemvoorzieningen en -faciliteiten van Aqualagon en het 
hen ter beschikking gestelde materiaal. 

 Schade aan de voorzieningen wordt gerepareerd door VILLAGES NATURE PARIS en in rekening 
gebracht bij de dader(s), onverminderd strafrechtelijke vervolging die VILLAGES NATURE PARIS 
tegen hen kan instellen. 

 Bezoekers zijn tevens aansprakelijk voor schade of ongevallen die zij kunnen veroorzaken aan 
derden, in het kader van de wettelijke voorschriften. 

 Bezoekers die Aqualagon betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig digitaal polsbandje 
of formele toestemming van VILLAGES NATURE PARIS zijn volledig aansprakelijk en hen wordt 
toegang tot Aqualagon ontzegd. 

 VILLAGES NATURE PARIS kan slechts aansprakelijk worden gesteld in gevallen die zich 
voordoen tijdens de openingstijden van Aqualagon en uitsluitend ten aanzien van gebruikers 
die de regels in dit reglement naleven. 

 VILLAGES NATURE PARIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van 
persoonlijke zaken en/of bezittingen ten gevolge van onachtzaamheid van de bezoeker. 
Dergelijke situaties kunnen bijvoorbeeld, doch niet alleen, voortvloeien uit het feit dat 
bezoekers niet controleren of het kluisje goed is afgesloten, hun polsbandje verliezen of hun 
spullen zonder toezicht achterlaten. 

 

Artikel 6 - Overtreding van het reglement 

Bezoekers die de toegangscontrole van Aqualagon passeren, accepteren impliciet dit reglement. 

Overtreding van dit reglement kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting en/of verbod en /of 

gerechtelijke vervolging. 

 

Artikel 7 - Foto’s en opnames 

Het is toegestaan foto’s en opnames te maken in Aqualagon, mits uitsluitend voor privégebruik. De 

maker van de foto's is verplicht tijdens het maken van de opnames de goede zeden in acht te nemen. 

Verder is het, overeenkomstig de regels die gelden voor het recht op een afbeelding, streng verboden 

foto’s van onbekende personen te nemen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming, met name inzake het doel van de opnames. 
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Degene die foto's of opnames buiten de familiekring van de maker verspreidt op ongeacht welke 

sociale media en digitale netwerken, is geheel verantwoordelijk voor deze verspreiding. De gevolgen 

van deze verspreiding kunnen in geen geval worden toegerekend aan VILLAGES NATURE PARIS, die 

hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

Aantasting van het beeldrecht vormt schending van de privacy. 

Bovendien is het streng verboden foto- of filmmateriaal te bezitten of te gebruiken bij afdaling van de 

glijbanen. 

 

Artikel 8 - De baden 

Golfslagbad 

 Ledereen heeft toegang tot het golfslagbad. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten 
begeleid worden door een volwassene en een drijfmiddel bij zich hebben indien zij 
niet kunnen zwemmen. Kinderen vanaf 12 jaar die niet kunnen zwemmen, mogen niet 
verder gaan dan de waterlijn die het diepe gedeelte afbakent. 

 Alleen ervaren zwemmers mogen het zwembad gebruiken op het moment van de 
golven. Derhalve kunnen bezoekers verzocht worden op het moment van de golven 
het zwembad te verlaten of achter de waterlijn te blijven die het diepe gedeelte 
afbakent. 

 Het is verboden in het golfbad te duiken vanaf de perrons, de jacuzzi's of de 
peuterbaden. 

 Het in gang zetten van de golven wordt aangegeven door een geluidssignaal en een 
oranje vlag. 

Activiteitenbad en Rots  

 Uitsluitend volwassenen en jongeren mogen gebruik maken van de klimwand. 

 Het activiteitenbad is toegestaan voor volwassenen en voor kinderen vanaf 5 jaar 
indien zij een drijfmiddel dragen en begeleid worden door een volwassene. 

 Wanneer activiteiten worden georganiseerd onder leiding van sportmedewerkers, 
wordt het bad ontruimd en is het alleen bestemd voor het beoefenen van deze 
activiteiten. 

Peuterbaden 

 De peuterbaden zijn speciaal bestemd voor kinderen van 6 maanden tot 7 jaar onder 
begeleiding van een volwassene en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid en 
toezicht. 

 Kinderen jonger dan 3 jaar en/of kinderen die nog niet zindelijk zijn moeten om 
sanitaire redenen een waterdichte zwemluier voor eenmalig gebruik dragen. 

Jacuzzi's 

 Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar die begeleid worden door een volwassene 
hebben toegang tot de jacuzzi's. 

 Gebruikers van de jacuzzi's worden sterk aangeraden zich te houden aan de 
aanbevelingen voor gebruik, aangekondigd bij de toegang tot de verschillende 
jacuzzi’s. 
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Wildwaterrivier  

 De wildwaterrivier is toegankelijk voor alle bezoekers behalve kinderen die niet 
kunnen zwemmen. Voor sommige activiteiten en voorzieningen kan een beperkter 
toegang gelden. Men dient zich in dat geval te houden aan de ter plekke aangegeven 
regels en/of de instructies van het bewakingspersoneel. 

 Het is niet toegestaan de rivier af te dalen met een zwemband. Er mogen wel 
drijfmiddelen worden gebruikt (plankjes, flexibeams enz.). Op verschillende plekken 
langs de rivier zijn reddingsvesten en lange stokken ter beschikking. 

 Het is streng verboden te stoppen of de wildwaterrivier stroomopwaarts te nemen. 

 

Artikel 9 - Glijbanen 

Voor toegang tot de glijbanen gelden leeftijdsgrenzen en regels wat betreft lichamelijke conditie. Deze 

voorwaarden staan aangegeven bij de ingang van elke toegangstoren en bij het vertrekpunt van elke 

glijbaan en moeten door alle bezoekers worden nageleefd. Ter informatie: het frequent gebruiken van 

de glijbanen kan versnelde slijtage van zwemkleding tot gevolg hebben. 

Als algemene regel geldt: 

 De glijbanen mogen alleen worden gebruikt als er water doorheen stroomt. 

 Om veiligheidsredenen moeten de tweekleurige lichten bij het vertrekpunt van de glijbanen in 
acht genomen worden. Vertrek is alleen toegestaan als het licht groen is of als het personeel 
het sein hiertoe geeft. 

 Steeds één persoon tegelijk mag de glijbanen en waterbanen afdalen. Het is verboden een 
menselijke keten te vormen (met of zonder zwemband). 

 Om veiligheidsredenen is het streng verboden met het hoofd vooruit de glijbanen af te dalen. 
Afdalen mag alleen met de voeten vooruit. 

 De receptiebaden en -banen moeten onmiddellijk na aankomst verlaten worden. 

 Het is streng verboden te stoppen of in de glijbanen omhoog te klimmen. 

 Voor de veiligheid van de bezoekers wordt sterk ontraden de glijbanen te gebruiken met een 
bril die niet door een bandje om het hoofd op zijn plaats wordt gehouden.  

 Voor de veiligheid van de bezoekers is het verboden sieraden te dragen in de glijbanen.  

 

Artikel 10 - Water Playhouse 
 Het Water Playhouse is bedoeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar die begeleid worden door een 

volwassene en onder diens verantwoordelijkheid staan. Kinderen moeten kunnen zwemmen 
vanwege de diepte van de receptiebaden van de glijbanen. 

 Jongeren van 12 tot 17 jaar worden getolereerd. 
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Artikel 11 - Videobewaking 

Volgens Wet nr. 95-73 van 21 januari 1995 op de oriëntatie en programmering inzake veiligheid, en 

decreet nr. 96-926 van 17 oktober 1996 inzake videobewaking, genomen voor de toepassing van 

artikel 10 van wet nr. 95-73 van 21 januari 1995, is Aqualagon uitgerust met een 

videobewakingssysteem. 

Dankzij dit systeem kan de veiligheid van personen worden gewaarborgd, kunnen aanvallen op zaken 

worden voorkomen en kan bescherming worden geboden tegen brandgevaar en alle andere soorten 

incidenten. Voor alle informatie over de werking van de videobewaking kunnen bezoekers zich wenden 

tot de Directie van VILLAGES NATURE PARIS. 

 

Juridische informatie 

Het is niet toegestaan de afbeelding van VILLAGES NATURE PARIS te gebruiken of haar visuele identiteit 

(logo, foto’s, brochure enz.) te reproduceren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 

VILLAGES NATURE PARIS.  

Dit reglement vormt geen contractueel document in de zin van het besluit van 14 juni 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement hangt aangeplakt bij de ingang van Aqualagon en kan worden ingezien op de website 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
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Introductie 

Zwemmen in open water kan risico’s inhouden met onomkeerbare gevolgen.  

Om te beginnen worden de bezoekers dus verzocht de volgende aanbevelingen in aanmerking te 

nemen: 

 Langdurige blootstelling aan de zon kan: 

o een zonnesteek veroorzaken, 

o hydrocutie veroorzaken wanneer men te snel het water betreedt, met 
bewusteloosheid als mogelijk gevolg. Om dit verschijnsel te beperken raden wij de 
bezoekers aan eerst geleidelijk hun nek, armen en borst nat te maken en daarna 
langzaam het water in te gaan. 

 Overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen verhoogt aanzienlijk het risico op 
verdrinken ten gevolge van: 

o verminderde waakzaamheid, 

o overschatting van zijn lichamelijke capaciteiten, 

o flauwtes. 

Wij verzoeken de bezoekers voor hun eigen veiligheid binnen de bewaakte zwemzone te blijven, 

waarvan de grenzen zijn afgebakend door: 

 pontons aan weerszijden van de bewaakte zone, 

 gele boeien achter in de zwemzone. 
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Artikel 1 - Openings- en sluitingstijden 

Het Natuurzwembad is geopend in de periodes en op de tijden die staan aangegeven bij de bewakings- 

en EHBO-post. 

Deze openings- en sluitingstijden van het Natuurzwembad zijn vastgesteld in het organisatieplan voor 

bewaking en eerste hulp (“POSS”). 

Dit plan en dit reglement hangen aangeplakt bij de bewakings- en EHBO-post van het Natuurzwembad. 

Er kan worden besloten het Natuurzwembad bij uitzondering te sluiten, in het bijzonder: 

 bij vervuiling van het water, 

 bij een probleem dat om veiligheidsredenen onmiddellijke interventie vereist zonder dat er 
publiek bij aanwezig is, 

 in geval van klimaatfactoren die de veiligheid van de bezoekers in gevaar kunnen brengen. 

Verder dienen de bezoekers voordat ze gaan zwemmen te letten op de aanwezigheid van een vlag, als 

bewijs dat het Natuurzwembad bewaakt wordt door personeel van VILLAGES NATURE PARIS. 

Buiten de periodes waarin het personeel van VILLAGES NATURE PARIS de zone bewaakt, is zwemmen 

streng verboden. 

 

Artikel 2 - Toegangsvoorwaarden 

Introductie 

Toegang tot het Natuurzwembad is uitsluitend en alleen toegestaan wanneer er bewaking aanwezig 

is. Een gekleurde vlag op een mast geeft aan of er bewaking aanwezig is. 

Indien er geen vlag aanwezig is, betekent dit dat het personeel van VILLAGES NATURE PARIS het 

Natuurzwembad niet bewaakt. 

Tijdens het zwemmen kan de bezoeker vlaggen in drie verschillende kleuren te zien krijgen: 

 Groene vlag: zwemmen is toegestaan, er is bewaking, 

 Oranje vlag: zwemmen is gevaarlijk, er is bewaking, 

 Rode vlag: zwemmen is verboden. 

Als de rode vlag is gehesen, beschikt het personeel van VILLAGES NATURE PARIS over de bevoegdheid 

en het recht om dit verbod te doen naleven. 

Aan personen en/of groepen wier gedrag de orde of hun eigen veiligheid dan wel de veiligheid van 

anderen dreigt te verstoren, kan toegang tot het Natuurzwembad ontzegd worden. Alle bezoekers 

worden verzocht de regels voor orde, veiligheid en hygiëne na te leven. 
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Besloten kan worden om aan een bezoeker tijdelijk/of definitief toegang tot, of verblijf in de zone te 

ontzeggen als: 

 hij de bepalingen in dit reglement niet naleeft, 

 weigert de instructies en/of aanwijzingen van het personeel dat belast is met bewaking en 
veiligheid van de locatie op te volgen, 

 onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, 

 zich slecht gedraagt, 

 kwaadwillig handelt of een overtreding begaat (diefstal of een andere overtreding). 

Overeenkomstig het bepaalde in Wet nr. 2016-339 van 22 maart 2016 en het Wetboek van 

Binnenlandse Veiligheid, in het bijzonder artikel L613-2, kan geheel willekeurig, tijdelijk en/of 

permanent, door het beveiligingspersoneel een visuele controle worden uitgevoerd van alle tassen 

van de bezoekers. 

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten worden begeleid door een meerderjarige, aansprakelijke persoon 

en onder diens permanente verantwoordelijkheid en actieve toezicht blijven staan. 

Om veiligheidsredenen dienen ouders en/of begeleiders erop toe te zien dat kinderen die niet kunnen 

zwemmen, tijdens het baden drijfmiddelen dragen. 

Om in drukke periodes de veiligheid van de locatie te waarborgen, kan het aantal bezoekers worden 

beperkt. Hiertoe behoudt de Directie van VILLAGES NATURE PARIS of haar vertegenwoordiger zich het 

recht voor de openingstijden van het Natuurzwembad te wijzigen, of de toegang hiertoe geheel of 

gedeeltelijk te sluiten. 

Als het maximale aantal badgasten bereikt is, kan de toegang tot de zwemzone tijdelijk worden 

gestaakt en geschiedt toegang vervolgens op basis van het aantal personen dat de locatie verlaat. 

De speciaal voor het personeel van het Natuurzwembad bedoelde ruimtes zijn streng verboden voor 

het publiek. 

Voor toegang tot het Natuurzwembad dienen de bezoekers aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 Bezoekers met zichtbaar huidletsel moeten in het bezit zijn van een voor deze gelegenheid 
vereiste verklaring van niet-besmettelijkheid. 

 Het dragen van een drijfmiddel (beschikbaar bij het bewakingspersoneel van het 
Natuurzwembad) is verplicht voor volwassenen en kinderen die niet kunnen zwemmen. 

 Meerderjarige begeleiders van kinderen jonger dan 12 jaar moeten steeds bij deze kinderen 
in de buurt blijven en mogen hen niet zonder toezicht laten. 

 Dieren zijn verboden. 

 Het dragen van schoenen tijdens het zwemmen is om hygiënische redenen verboden, met 
uitzondering van speciaal voor deze activiteit bedoeld schoeisel. 

 Fietsen, (roller)skates, skateboards en andere voorwerpen met wieltjes (zoals 
boodschappenwagentjes) zijn verboden in de zone van het Natuurzwembad. Bezoekers van 
het Natuurzwembad kunnen hun fietsen stallen in een fietsenstalling naast het 
Natuurzwembad (zie de plattegrond bij de bewakings- en EHBO-post). 
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Toegang voor personen met beperkte mobiliteit 

Voor personen met beperkte mobiliteit zijn aangepaste toegangsfaciliteiten ter beschikking. 

Tevens zijn er voor personen met beperkte mobiliteit speciale rolstoelen aanwezig om op zand te 

rijden. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij het bewakingspersoneel van het Natuurzwembad of kan worden 

verkregen bij aankoop van het verblijf en/of de activiteit. 

 

Toegang voor groepen 

Groepsleiders moeten nauwgezet de voorschriften en aanbevelingen van het bewakingspersoneel van 

het Natuurzwembad in acht nemen. 

Bij grote drukte kan aan groepen toegang tot het Natuurzwembad geweigerd worden. 

Tijdens de hele duur van hun aanwezigheid in het Natuurzwembad moeten de groepsleiders en 

begeleiders toezicht houden op hun groep en erop toezien dat de groep dit reglement naleeft. De 

groepsleiders staan garant voor de orde, discipline en veiligheid van hun groep. 

De groepsleider moet: 

 direct bij aankomst de aanwezigheid van zijn groep melden bij de bewakings- en EHBO-post 
van het Natuurzwembad, 

 het formulier invullen door hierop het aantal leden van de groep en hun zwemniveau aan te 
geven, 

 ervoor zorgen dat er voldoende gekwalificeerde begeleiders aanwezig zijn, overeenkomstig de 
geldende wettelijke normen en al naar gelang de leeftijd van de personen die onder hun 
verantwoordelijkheid staan, 

 een zwem- en/of badzone afbakenen als bedoeld in de diverse reglementen, 

 ervoor zorgen dat een deel van de begeleiders of alle begeleiders samen met de groep in het 
water aanwezig is/zijn, overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften, 

 zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en -instructies van het bewakingspersoneel van 
het Natuurzwembad of het beveiligingspersoneel, 

 bij ongevallen of andere incidenten het hoofd van de bewaking waarschuwen. 

 

De Directie van VILLAGES NATURE PARIS of haar vertegenwoordiger is bevoegd om eenieder die zich 

niet aan deze regels en verboden houdt, en meer in het algemeen aan de elementaire regels voor 

veiligheid, hygiëne en het ordelijk functioneren van de inrichting, of die een houding heeft die in strijd 

is met de goede zeden, te verzoeken het Natuurzwembad onmiddellijk te verlaten. 
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Artikel 3 - Vereiste kleding 
 

 Het dragen van een zwemshort wordt getolereerd indien deze schoon en fatsoenlijk is, en 
uitsluitend wordt gebruikt om te zwemmen. Om hygiënische redenen is het receptie-, 
beveiligings- of bewakingspersoneel bevoegd om te controleren of de badgasten naast de 
kleding die zij bij aankomst dragen, aparte zwemkleding bij zich hebben. 

 Shorts, bermuda’s, boxershorts en andere niet voor het zwemmen geschikte kleding (alle 
stoffen die niet geschikt zijn om een bad te nemen bijvoorbeeld) worden geweigerd. 

 Het beoefenen van naturisme is verboden, evenals topless zijn. Naakt zijn, zelfs gedeeltelijk, is 
verboden. 

 Het dragen van de boerkini wordt getolereerd op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen 
worden nageleefd, in het bijzonder Wet nr. 2010-1192 van 11 oktober 2010 met betrekking 
tot het verbergen van het gezicht in openbare ruimtes. 

Om hygiënische redenen moet de boerkini gemaakt zijn van stoffen als lycra, waarvan het gebruik is 

voorgeschreven voor zweminrichtingen. Bovendien mag de boerkini geen enkele met de hand 

toegevoegde stof bevatten. 

Verder mogen EHBO’ers om duidelijke redenen van veiligheid en/of eerste hulp aan personen in het 

kader van reddings- of noodhulpacties, de boerkini geheel of gedeeltelijk openknippen, zonder dat 

deze handeling kan worden beschouwd als een aantasting van de persoon of in strijd met de goede 

zeden of als indruisend tegen godsdienstige overtuigingen. 

 

Als algemene regel is het verboden: 

 te (e-)roken in alle ruimtes van het Natuurzwembad, 

 gevaarlijke voorwerpen mee te nemen, waaronder doch niet beperkt tot, glazen voorwerpen, 
snij- en steekwapens en vuurwapens, 

 levensmiddelen, alcoholische dranken mee te nemen, te eten aan het water of op de pontons, 

 ballen of andere strandspelletjes mee te nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het 
personeel van VILLAGES NATURE PARIS, 

 radio’s en/of andere audioapparatuur te gebruiken die geluidsoverlast kunnen veroorzaken 
(muziekapparaten, radio's, gsm’s enz.), 

 te spugen, te urineren in en aan de rand van het Natuurzwembad. In de bewakings- en EHBO-
post van het Natuurzwembad zijn sanitaire voorzieningen aanwezig, 

 te gooien met steentjes, stukken hout e.d., of andere snijdende voorwerpen die iemand 
kunnen verwonden en/of de voorzieningen kunnen beschadigen. 

 afval achter te laten in het Natuurzwembad buiten de hiertoe bestemde afvalbakken, 

 luchtbedden, drijfmatjes of drijvende voorwerpen van grote omvang te gebruiken, 

 voor personen in beschonken toestand of in kennelijk vieze staat of drager van een 
besmettelijke ziekte, om het Natuurzwembad te betreden. 
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Artikel 4 - Veiligheidsregels voor het zwemmen in het Natuurzwembad 

VILLAGES NATURE PARIS verzorgt de bewaking in het Natuurzwembad overeenkomstig de geldende 

regelgevingen (DDCS, ARS enz.). Alle toegepaste bepalingen staan vermeld in het organisatieplan voor 

bewaking en EHBO (“POSS”), aangeplakt bij de receptie van het Natuurzwembad. 

De volgende regels zijn van toepassing op alle bezoekers: 

 Zwemmen is streng verboden buiten de tijdstippen waarop het personeel van VILLAGES 
NATURE PARIS de locatie bewaakt. 

 Zwemmen is streng verboden buiten de door de pontons en de boeien afgebakende zones. 

 Bij onweer worden de bezoekers verzocht de zwemzone en het strand te verlaten. 

 Rennen en gewelddadige of gevaarlijke spelletjes (elkaar omduwen enz.) zijn verboden. 

 Gelet op de geringe diepte van het Natuurzwembad is duiken vanaf de pontons verboden. 

 Buiten het kader van de activiteiten onder leiding van sportinstructeurs is vrijduiken strikt 
verboden. 

 Er zijn drijfmiddelen ter beschikking van volwassenen en kinderen. Deze drijfmiddelen vormen 
een hulpmiddel maar bieden geen enkele garantie tegen verdrinkingsgevaar en vervangen 
nooit het principe van actief ouderlijk toezicht, dat volledig van toepassing blijft. 

Het personeel van VILLAGES NATURE PARIS is bevoegd en bekwaam om beslissingen te nemen inzake 

de veiligheid en de goede orde van het Natuurzwembad. 

Iedereen dient in alle omstandigheden de instructies en bevelen van dit personeel na te leven. Het 

personeel oordeelt welke maatregelen nodig zijn, in het bijzonder in noodgevallen, en waaraan 

bezoekers zich dienen te houden: waarschuwingen, bevelen, uitzetting van overtreders, beroep op 

EHBO-diensten van buiten of evacuatie van de zwemzone. Deze lijst van maatregelen is niet volledig. 

Bij ongevallen moeten bezoekers onmiddellijk het bewakingspersoneel waarschuwen, dat de 

omstandigheden van de gebeurtenis optekent in het daartoe bestemde register. 

De veiligheidsvoorschriften en het organisatieplan voor bewaking en EHBO (“POSS”) van het 

Natuurzwembad hangen aangeplakt bij de bewakings- en EHBO-post van het Natuurzwembad. 

Het is uitdrukkelijk verboden zonder absolute noodzaak de blus- en EHBO-middelen te gebruiken. 

Tegen onrechtmatig gebruik van het veiligheidsmateriaal kan vervolging worden ingesteld. 
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Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

 

 Bezoekers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van ongeacht welke aard die zij kunnen 
veroorzaken aan de recreatie- en zwemvoorzieningen en faciliteiten van het Natuurzwembad 
en het hen ter beschikking gestelde materiaal. 

 Schade aan de voorzieningen en faciliteiten van het Natuurzwembad wordt gerepareerd door 
VILLAGES NATURE PARIS en in rekening gebracht bij de dader(s), onverminderd strafrechtelijke 
vervolging die VILLAGES NATURE PARIS tegen hen kan instellen. 

 Bezoekers zijn tevens aansprakelijk voor schade of ongevallen die zijn kunnen veroorzaken aan 
derden, in het kader van de wettelijke voorschriften. 

 Bezoekers die het Natuurzwembad betreden zonder in het bezit te zijn van een geldig 
polsbandje of de formele toestemming van VILLAGES NATURE PARIS zijn volledig aansprakelijk 
en hen wordt toegang tot het Natuurzwembad ontzegd. 

 VILLAGES NATURE PARIS kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor gevallen die zich 
voordoen tijdens de bewakingsuren van het Natuurzwembad en uitsluitend ten aanzien van 
de gebruikers die de regels in dit reglement naleven. 

 VILLAGES NATURE PARIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van 
persoonlijke zaken en/of bezittingen ten gevolge van onachtzaamheid van de bezoeker. 
Dergelijke situaties kunnen bijvoorbeeld, doch niet alleen, voortvloeien uit het zonder toezicht 
achterlaten van bezittingen, verlies van het polsbandje, enz. 

 

Artikel 6 - Overtreding van het reglement 

Bezoekers die de ruimtes voor het zwemmen in open water gebruiken of bezoeken, accepteren 

impliciet dit reglement. Overtreding van dit reglement kan leiden tot uitsluiting, en/of tijdelijk of 

permanent verbod en/of gerechtelijke vervolging. 

 

Artikel 7 - Foto’s en opnames 

Het is toegestaan foto’s en opnames te maken in de ruimtes van het Natuurzwembad, mits uitsluitend 

voor privégebruik. De maker van de foto's is verplicht tijdens het maken van de opnames de goede 

zeden in acht te nemen. 

Verder is het, overeenkomstig de regels die gelden voor het recht op een afbeelding, streng verboden 

foto’s van onbekende personen te nemen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming, met name inzake het doel van de opnames. 

Degene die foto's of opnames buiten de familiekring van de maker verspreidt op ongeacht welke 

sociale media en digitale netwerken, is geheel verantwoordelijk voor deze verspreiding. De gevolgen 

van deze verspreiding kunnen in geen geval worden toegerekend aan VILLAGES NATURE PARIS, die 

hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

Aantasting van het beeldrecht vormt schending van de privacy. 
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Artikel 8 - Videobewaking 

Volgens Wet nr. 95-73 van 21 januari 1995 op de oriëntatie en programmering inzake veiligheid, en 

decreet nr. 96-926 van 17 oktober 1996 inzake videobewaking, genomen voor de toepassing van 

artikel 10 van wet nr. 95-73 van 21 januari 1995, zijn de ruimtes van het Natuurzwembad uitgerust 

met een videobewakingssysteem. 

Dankzij dit systeem kan de veiligheid van personen worden gewaarborgd, kunnen aanvallen op zaken 

worden voorkomen, en kan bescherming worden geboden tegen brandgevaar en alle andere soorten 

incidenten. Voor alle informatie over de werking van de videobewaking kunnen bezoekers zich wenden 

tot de Directie van VILLAGES NATURE PARIS. 

 

Juridische informatie 

Het is niet toegestaan de afbeelding van VILLAGES NATURE PARIS te gebruiken of haar visuele identiteit 

(logo, foto’s, brochure enz.) te reproduceren zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 

VILLAGES NATURE PARIS.  

Dit reglement vormt geen contractueel document in de zin van het besluit van 14 juni 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement hangt aangeplakt bij de bewakings- en EHBO-post van het Natuurzwembad en kan 

ingezien worden op de website http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-

villages-nature-paris 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
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