
 

Huisregels Pukkemuk 
Met het betreden van Pukkemuk of haar terrein ga 

je akkoord met dit Parkreglement. 

 

1. De Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en 

waarden zijn van toepassing in heel Pukkemuk. De wet gaat altijd boven 

andere regels in dit reglement. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig 

lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Wapens, 

(soft)drugs en alcoholmisbruik zijn dus ten strengste verboden. Onder 

wapens valt hier alles waarmee u een ander zou kunnen verwonden. 

2. Dieren en voertuigen zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ten 

alle tijden zijn bezoekers verplicht veilig om te gaan met de dieren of 

voertuigen. Bij onveilige situaties die voortkomen uit de aanwezigheid van 

een van de twee ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar. 

3. Je betreedt het park op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van 

Pukkemuk is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt 

door opzet of grove schuld van Pukkemuk. Heb je schade? Dan moet je 

deze aan de (plaatsvervangende) leidinggevende van Pukkemuk tonen 

vóór het verlaten van het park. Pukkemuk is niet meer aansprakelijk voor 

schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.  

4. Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct 

opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De leiding is 

altijd bevoegd de keuken, een attractie of een parkdeel buiten bedrijf te 

stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.  

5. Als je aanstootgevend gekleed bent of zodanig verkleed bent dat je 

geassocieerd of verward kan worden met Pukkemuk-entertainment, dan 

behouden wij ons het recht je de toegang tot het park te ontzeggen. 

Gelaat bedekkende kleding valt hierbij onder aanstootgevende kleding en 

is dus niet toegestaan. Badkleding voor volwassenen is alleen toegestaan 

in de daarvoor aangewezen badkledingzone. 

 



 

 

 

 

 

6. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar 

het park. Dit geldt niet voor fruit, rozijntjes en eten/drinken voor kinderen 

jonger dan 1 jaar. 

7. Roken is overal bij Pukkemuk toegestaan in de openlucht. Sigaretten 

mogen echter niet op de grond of in de openlucht gedeponeerd worden. 

Bij Pukkemuk hechten we veel waarde aan onze natuur en vervuiling is 

daarom niet gewenst. Asbakken zijn op buitentafels en prullenbakken 

aanwezig. 

8. Kinderen onder 18 jaar dienen ten alle tijden onder begeleiding van een 

volwassene te zijn. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun 

kinderen conform artikel 3 van dit reglement. 

9. Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is 

cameratoezicht aanwezig in het park. 

Overtreding van dit Parkreglement kan leiden tot weigering tot of 

verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de 

politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. Pukkemuk probeert in alle 

gevallen in eerste instantie te bemiddelen, dit hoeft echter niet tot een 

compromis te leiden. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om 

ter bescherming van de veiligheid preventief te fouilleren, tassen te 

controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Werk je hier 

niet aan mee, dan kan dit leiden tot verwijdering uit het park.  

De bedrijfsleiding beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit 

Parkreglement staan vermeld. 
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