
ALGEMENE VOORWAARDEN DE WILDERT TUIN EN VIJVERS 

INTRODUCTIE 

De eigenaren van De Wildert Tuin en Vijvers verzoeken je van deze voorwaarden kennis te nemen en 

de daarin opgenomen bepalingen na te leven. Met het betreden van de tuin, deelname aan workshops 

of aanwezigheid bij lezingen, ga je akkoord met deze voorwaarden. Niet naleven van de voorwaarden 

kan aanleiding geven tot verwijdering uit de tuin of uitsluiting van deelname aan workshops of 

lezingen. 

PARKEREN 

Op het terrein van De Wildert Tuin en Vijvers is geen parkeerplaats aanwezig. 

• Parkeren van uw auto dient plaats te vinden langs de openbare weg. Sluit uw auto goed af en 

laat geen kostbaarheden achter. 

• Fietsen en bromfietsen dienen op eigen risico geplaatst te worden op de daarvoor bestemde 

plaats en of rekken bij de ingang van de tuin. 

• De Wildert Tuin en Vijvers is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan uw 

auto, fiets of bromfiets ten gevolge van diefstal, inbraak, aanrijding, verzakking in de berm, 

door krassen, stoten, omvallen en/of omwaaien Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door 

storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen. 

• Het parkeren van uw auto, fiets of bromfiets voor bezoek aan De Wildert Tuin en Vijvers 

geschiedt op eigen risico. Op omliggende wegen rijdt regelmatig groot en breed 

landbouwverkeer. 

• Voor het opladen van elektrische fietsen en auto’s zijn geen voorzieningen aanwezig. 

TOEGANG 

• Toegang tot de tuin is alleen toegestaan op geplande dagen, op afspraak en momenten dat 

aangegeven staat dat de tuin geopend is.  

• Toegang tot de tuin verloopt via de daarvoor bestemde toegangspoort aan de Bredestraat 

tegenover huisnummer 2. 

• U dient u zich te melden bij de ingang van de tuin. 

• Aanwezige dieren als kikkers, vissen, vlinders, vogels, egels en andere dieren mogen niet op- 

of verjaagd worden. 

• Het gebruik van alcohol en tabak is niet toegestaan. 

• Het onnodig maken van lawaai is niet toegestaan. 

• De Wildert Tuin en Vijvers behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden 

gedurende het seizoen te wijzigen. 

VEILIGHEID 

• De bezoekers mogen zich alleen begeven op de paden in de tuin en opengestelde ruimten. 

• De bestrating bestaat voornamelijk uit kinderkopjes met soms grote diepe voegen welke niet 

overal even vlak ligt. 

• Het gebruik van rolstoelen of rollators is door de smalle paden en niveauverschillen niet 

mogelijk. 

• Schoenen met vlakke zolen is aan te raden. 

• Het is niet toegestaan zich in de vijvers te begeven. 



• Houdt in verband met verdrinkingsgevaar voldoende afstand van de vijvers, de grote vijver is 

twee meter diep. 

HUISDIEREN 

Huisdieren hebben in de tuin, tijdens workshops en lezingen geen toegang. 

PLANTEN, BLOEMEN EN ZADEN  

Er mag geen schade aangericht worden aan de flora in het park. Bloemen, planten en struiken zijn niet 

geplant om geplukt te worden. Zaden of stekken mogen niet van de plant gehaald worden. 

AFVAL 

Afval dient in de afvalbak bij de ingang van de tuin gedeponeerd te worden. 

VERLOREN/GEVONDEN VOORWERPEN 

Gevonden voorwerpen kunnen bij de ingang worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds 

vertrokken bezoeker kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze 

bezoeker aan hem of haar worden nagezonden. De Wildert Tuin en Vijvers is nimmer aansprakelijk 

voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. 

FOTOGRAFEREN EN VIDEOOPNAMES 

• Fotograferen en video-opnames voor niet commerciële doeleinden is toegestaan. 

• Fotograferen en video-opnames voor commerciële doeleinden en het gebruik van drones is 

alleen toegestaan met toestemming. 

TOEZICHT 

• De Wildert Tuin en Vijvers wijst u erop dat er sprake kan zijn van cameratoezicht ter 

bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen. 

• Kinderen van 0 tot 12 jaar mogen niet zonder begeleiding De Wildert Tuin en Vijvers 

bezoeken. De begeleider is ten allen tijde aansprakelijk voor de handelingen van en toezicht 

op het kind. 

AANSPRAKELIJKHEID 

• De Wildert Tuin en Vijvers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel indien 

de melding van het ontstaan van de schade en/of letsel plaats vindt ná het verlaten van de tuin. 

• De Wildert Tuin en Vijvers controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk, maar kan 

niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Aan deze 

informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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