WELKOM in onze zorgdierentuin!
Om uw verblijf in onze dierentuin zo goed mogelijk te laten verlopen zijn voor alle bezoekers
een aantal parkregels van kracht. Door het betreden van het terrein van Dierenpark Zie-ZOO
geeft u te kennen akkoord te gaan met deze parkregels
PARKEREN
U wordt verzocht uw auto te parkeren op het eigen parkeerterrein van Dierenpark Zie-ZOO.
Op de Zeelandsedijk geldt een verbod op parkeren in de berm. Op ons parkeerterrein
hebben voetgangers voorrang en mag u alleen stapvoets rijden. Aanwijzingen van onze
medewerkers dient u altijd op te volgen. U wordt geadviseerd om uw auto goed af te sluiten.
Laat geen kostbaarheden achter in uw auto. Parkeren is op eigen risico. In geval van diefstal
of vernieling aanvaardt Dierenpark Zie-ZOO geen aansprakelijkheid.
TOEGANG
Dierenpark Zie-ZOO is het hele jaar door dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Toegang is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs.
ALGEMENE GEDRAGSREGELS
U bent bij de dieren op bezoek. Dieren kunnen schrikken van bijvoorbeeld geluiden en
bewegingen. Houdt hier a.u.b. rekening mee.
 Aanwijzingen van medewerkers van het park en eventuele externe hulpdiensten
moeten altijd worden opgevolgd.
 Het is verboden om vuur te maken.
 Roken is nergens in de gebouwen toegestaan.
 Het gebruiken van alcohol en/of verdovende middelen is in het park nergens
toegestaan.
 Bezoekers moeten de paden in het park gebruiken.
 Huisdieren zijn helaas niet welkom in Dierenpark Zie-ZOO met uitzondering van
hulphonden. Hulphonden moeten als zodanig herkenbaar zijn.
 Het meenemen van attributen zoals ballen, frisbees, skates, fietsen en dergelijke is
niet toegestaan.
DIEREN EN PLANTEN
Alle onze dieren hebben een uitgebalanceerd dieet. Het is daarom verboden om de dieren te
voeren. Onze dieren kunnen ook krabben en/of bijten. Houdt daarom afstand van de
verblijven. Aanraken is alleen toegestaan op die plaatsen waar dat is aangegeven (alleen
konijnen en cavia’s). Planten kunnen beschadigd raken, daarom alleen op de paden blijven
en niet aan de planten komen.

EHBO EN BEDRIJFSHULPVERLENING
Mocht er zich een ongeval of calamiteit voordoen, meldt dit dan aan een medewerker.
Dierenpark Zie-ZOO beschikt over een aantal bedrijfshulpverleners.
AFVAL
We houden het park graag schoon en stellen uw medewerking daarbij erg op prijs.
U vindt afvalbakken in het hele park.
TOEZICHT
Bezoekers onder de zestien jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het
dierenpark bezoeken. Ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk
voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken.
AANSPRAKELIJKHEID
 Het bezoek aan Dierenpark Zie-ZOO is op eigen risico.
 Dierenpark Zie-ZOO accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade
dan ook door een bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van
opzet of grove nalatigheid door Dierenpark Zie-ZOO of één van haar medewerkers.
Aansprakelijkheid voor overige schade wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 Mocht u schade hebben geleden tijdens uw bezoek dan dient u dat voor uw vertrek
aan ons te melden.
 Als u zelf schade hebt veroorzaakt dan moet u dat uiteraard melden voordat u het
park verlaat.
PROMOTIE EN VERKOOP
Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats,
voor de hoofdingang of in het park is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de
directie.
FOTO, FILM, TELEVISIE, INTERNET
 Door middel van het betreden van het terrein van Dierenpark Zie-ZOO geeft de
bezoeker impliciet toestemming voor het eventueel vastgelegd worden op beelden/of geluidsmateriaal.
 Er worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt in Dierenpark Zie-ZOO voor
televisie en andere media. Mocht u niet gefotografeerd of gefilmd willen worden dan
wordt u geadviseerd om de locaties te mijden waar u een foto- of filmploeg aan het
werk ziet.
 Dierenpark Zie-ZOO behoudt zich altijd het recht voor om beeld- en/of
geluidsmateriaal voor publicatie te gebruiken en kan niet aansprakelijk worden
gesteld indien dit achteraf voor betreffende bezoekers ongewenst blijkt te zijn.
VERWIJDERING
Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onder invloed van alcohol dan wel
verdovende middelen is wordt de toegang tot het park geweigerd. Indien een bezoeker
alcohol of verdovende middelen gebruikt of op een andere wijze de orde verstoort en/of
ongepast gedrag vertoont dan kan deze persoon uit het park worden verwijderd.

