
Huisregels algemeen

Flevo Nice voldoet aan alle door de wet gestelde veiligheids- en milieueisen. Hiertoe
is regelmatig contact met de gemeente Dronten en de veiligheidsdiensten:
brandweer, politie en ambulance.

• Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten en activiteiten op het
terrein en activiteiten is voor uw eigen risico.
• Op het buitenterrein van Flevo Nice dient u in het bezit te zijn van een geldig
toegangsbewijs.
• Medewerkers van Flevo Nice hebben te allen tijden het recht om u te controleren op
uw toegangsbewijs en legitimatie.
• De directie van Flevo Nice is nimmer aansprakelijk voor diefstal, vermissing,
beschadigingen en/of letsel veroorzaakt tijdens een verblijf op Flevo Nice.
• De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
• Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende
middelen deel te nemen aan activiteiten. Flevo Nice kan een ieder weigeren deel
te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of
verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
• U dient zich ervan bewust te zijn dat aan het uitvoeren van activiteiten risico’s
verbonden zijn.
• Glaswerk op het asfalt is verboden en op het overige terrein alleen toegestaan op
de daarvoor aangewezen plaatsen.
• Roken is alleen buiten toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.
• Het betreden van het Flevomeer is op uw eigen risico. Het meer is geen officieel
zwemwater en wordt ook niet als zodanig gecontroleerd. Daarnaast is er geen
toezicht aanwezig.
• Op het terrein van Flevo Nice volgt u de wettelijke maatregelen op die op dat
moment geldig zijn (bijvoorbeeld in verband met COVID 19)
• In verband met de veiligheid van de gasten behoudt Flevo Nice zich het recht
voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Flevo Nice aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de eventuele gemaakte (reis)kosten.
• Het is niet toegestaan om tussen de zonnepanelen te lopen of activiteiten uit te
voeren.


