
Regels ijsbaan en evenemententerrein  
 

 

Voor de ijsbaan gelden de volgende regels: 

 

• Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico; 

• Alleen toegang met een geldig toegangsbewijs; 

• De ijsbaan mag alleen met schaatsen worden betreden (géén noren en/of klapschaatsen);  

• Het dragen van handschoenen is verplicht; 

• Er mag op het ijs niet worden gegeten, gedronken en/of gerookt; 

• Het is verboden om de ijsbaan te betreden met sleetjes en kinderwagens; 

• De instructies van medewerkers dient ten alle tijden opgevolgd te worden; 

• Je mag niet op de boarding zitten of klimmen; 

• Voor je eigen veiligheid wordt het dragen van een helm of muts aangeraden; 

• Het gebruik van ijshockeysticks en pucks zijn tijdens het vrij schaatsen niet toegestaan. 

 

Verder een aantal algemene regels die gelden voor het gehele evenemententerrein: 

 

• Toegang tot Beemster Winterwonderland is geheel op eigen risico; 

• Betreden van het evenemententerrein buiten de openingstijden is verboden; 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste eigendommen; 

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor letsel ontstaan op het evenemententerrein; 

• Houd rekening met elkaar en de omwonenden; 

• Honden zijn niet toegestaan op het evenemententerrein; 

• Houd het terrein schoon: afval in de daarvoor bestemde bakken; 

• Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen;  

• In de horeca zullen geen alcoholhoudende dranken worden geschonken aan personen jonger 

dan 18 jaar; 

• Schade aan de materialen van Beemster Winter Wonderland zoals boarding, schaatsen, tent, 

decoratie etc. zal worden verhaald op de veroorzaker; 

• Er kunnen foto’s worden gemaakt voor promotiedoeleinden; 

• Wij maken buiten openingsuren gebruik van camera toezicht. Deze beelden worden live 

meegekeken; 

• Wie zich niet aan de regels houdt, wordt daarop aangesproken. De organisatie mag te allen 

tijde eenieder die de regels overschrijdt de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen.  

 

Coronaregels 

Voor Winterwonderland Beemster gelden de volgende coronaregels:  

 

• Alle bezoekers vanaf 13 jaar moeten verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien. Bij de 

ingang wordt het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd; 

• Op het evenemententerrein dient iedereen 1,5 meter afstand te houden van elkaar; 

• De organisatie mag een maximaal aantal personen toelaten op het terrein. Wanneer dit 

maximum wordt bereikt zal de organisatie voorrang geven aan de personen die komen 

schaatsen. 


