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Fantasieland 2022 

Deelnemersvoorwaarden 

 
Definitie “deelnemers”: met de term deelnemers wordt bedoeld kinderen in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar, 
die zich voor de spelweek hebben ingeschreven, hierbij vertegenwoordigd door de wettelijke 
vertegenwoordiger(s). 
 
1. Algemene voorwaarden 
1.1. Fantasieland 2022 wordt gehouden in Ede, op de locatie Mauritskazerne | Nieuwe Kazernelaan te 

Ede. 
1.2. Fantasieland 2022 start op maandag 15 augustus 2022 en eindigt op donderdag 18 augustus 2022. 
1.3. In bovengenoemde periode is Fantasieland geopend tussen 10.00 en 16.00 uur. Op de 

woensdagavond is er een avondprogramma van 19.00 tot 22.00 uur. 
1.4. Inschrijving voor deelname is mogelijk in groepsverband alsook voor individuen.  
1.5. De deelnemers dienen op 14 augustus 2022 een minimumleeftijd van 6 jaar en een maximumleeftijd 

van 12 jaar te hebben.  
1.6. Het deelnemen aan Fantasieland 2022 geschiedt geheel op eigen risico. 
 
2. Inschrijving 
2.1. Inschrijving voor Fantasieland 2022 is mogelijk als groep of als individu.  

 
Inschrijving als individu: 
2.1.1. De inschrijving voor Fantasieland 2022 gebeurt door de wettelijke vertegenwoordiger van de 

deelnemer. 
2.1.2. De inschrijving en betaling van de tickets verloopt via Yourticketprovider. 
2.1.3. Na het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier, mits de betaling akkoord is 

bevonden, ontvangt de deelnemer een automatische bevestiging van de inschrijving en het 
toegangsbewijs. 

2.1.3. De deelnemer ontvangt geen factuur per post, een digitale factuur is via de e-mail op te vragen 
bij de penningmeester van Stichting Fantasieland. 

 
Inschrijving als groep: 
2.1.4. In overleg met het stichtingsbestuur is het voor scholen, BSO’s etc. mogelijk een groep 

deelnemers in één keer in te schrijven. Deze inschrijving geschiedt dus niet via de link op de 
webpagina. 

2.1.5. De inschrijver van de groep is tevens contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor deze 
inschrijving, het verstrekken van correcte informatie en de betaling van de kosten die 
aan de inschrijving verbonden zijn. De contactpersoon is dus zelf verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van het inschrijfgeld van de door hem ingeschreven deelnemers. 

2.1.6. De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op te treden. 
2.1.7. De contactpersoon ontvangt een digitale factuur van de penningmeester en draagt zorg voor 

een tijdige betaling. 
2.1.8. De contactpersoon moet de individuen van de groep verplicht aanmelden op een aparte  

deelnemerslijst. Deze lijst dient uiterlijk 10 augustus 2022 in het bezit te zijn van de organisatie. 
2.1.9  De contactpersoon ontvangt per individu een toegangsbewijs zodra de betaling heeft  

plaatsgevonden en de organisatie in het bezit is van de verplichte deelnemerslijst. Deze 
toegangsbewijzen worden digitaal ter beschikking gesteld. 

 
2.2. Tijdens het aanmelden op de eerste dag van Fantasieland 2022 ontvangt iedere deelnemer op vertoon 

van het digitaal ter beschikking gestelde toegangsbewijs een polsbandje. Deelnemers zijn verplicht dit 
polsbandje de hele week te dragen. Het polsbandje kan niet worden afgedaan. Dit maakt het bandje 
ongeldig. 

2.3. Toegangsbewijzen en polsbandjes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Deelnemers 
dienen zuinig te zijn op hun polsbandje, het wordt slechts eenmalig uitgereikt. 
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2.4. Bij aanmelding op Fantasieland 2022 vindt controle plaats van de persoonsgegevens die door middel 

van de online inschrijving bij de organisatie bekend zijn. Bij deze controle wordt gecontroleerd of de 
deelnemer betaald heeft. 

2.5. Tot en met 13 augustus 2022 kan de inschrijving kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd door de 
deelnemer. Deze wijzigingen dienen via de e-mail aan het stichtingsbestuur kenbaar te worden 
gemaakt. De deelnemer die deel uit maakt van een groep hoort de contactpersoon van de groep 
hiervan op de hoogte te houden. Er vindt geen restitutie van de door Yourticketprovider in rekening 
gebrachte servicekosten plaats. 

2.6. Na 13 augustus 2022 wordt bij wijziging of annulering de gedane betaling niet terugbetaald of 
verrekend. 

2.7. De uiterste inschrijfdatum voor Fantasieland 2022 is 13 augustus 2022 (mits het maximale aantal 
deelnemers nog niet is bereikt). 
 

3. Deelnemersbijdrage & betaling 
3.1. De deelnemersbijdrage voor Fantasieland 2022 bedraagt € 32,00 (zegge: tweeëndertig euro). 

Dagdeelname is niet mogelijk. Groepen ontvangen geen korting op de deelnemersbijdrage. 
3.2. De deelnemersbijdrage kan enkel worden voldaan middels een online betaling aan Yourticketprovider. 

Betaling dient direct plaats te vinden bij het bestellen van de tickets. Betaalvormen anders dan die 
worden aangeboden door Yourticketprovide worden niet geaccepteerd.  

3.3. De deelnemers waarvan blijkt dat zij bij aanvang van Fantasieland 2022 volgens de financiële 
gegevens nog niet hebben betaald, zijn verplicht om bij aanmelding aan de poort contant en gepast of 
per pintransactie te betalen. Hiervoor worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

3.4. In de deelnemersbijdrage is niet inbegrepen: 
3.4.1. De servicekosten die in rekening worden gebracht door Yourticketprovider. 
3.4.2. Het vervoer (van deelnemers en hun materialen) naar en van Fantasieland 2022. 
3.4.3. (Drank)consumpties, die verkrijgbaar zijn op het Fantasielandterrein tijdens de feestavond op 

woensdag 17 augustus 2022 en tijdens de bezoekersmiddag op donderdag 18 augustus 2022. 
  

4. Verzekering 
4.1. Voor Nederlandse deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering van NUSO Speelruimte Nederland van kracht. Verlies van en schade 
aan materiaal en persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd. 

4.2. Stichting Fantasieland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging 
aan goederen van deelnemers tijdens Fantasieland 2022 of gedurende de reis van en naar het 
Fantasielandterrein. 
 

5. Overige voorwaarden 
5.1. Stichting Fantasieland heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens Fantasieland 2022 gemaakt wordt 

te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming 
van en aan de deelnemer. 

5.2. Om Fantasieland 2022 in goede banen te leiden kunnen huisregels niet ontbreken. Vanzelfsprekend 
wordt van alle deelnemers en hun bezoeker(s) verwacht dat zij zich aan deze huisregels houden. Het 
stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze regels over te gaan tot 
verwijdering van de betreffende deelnemer c.q. bezoeker van Fantasieland 2022. Deze deelnemer 
kan vervolgens geen aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De 
huisregels zijn terug te vinden op de website van Fantasieland (https://www.fantasieland.eu) en 
maken deel uit van de deelnemersvoorwaarden. 

5.3. Door inschrijving en deelname aan Fantasieland 2022 wordt verondersteld dat de wettelijk 
vertegenwoordiger van de deelnemer op de hoogte is van alle daarmee samenhangende 
voorwaarden geldend voor dit specifieke evenement. Door deelname aan Fantasieland 2022 gaat de 
wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer hier nadrukkelijk mee akkoord en zijn de aanvullende 
regels onverkort van toepassing. 

5.4. Naast de reguliere communicatiekanalen worden ook e-mail en boodschappen via mobiele telefoon 
(in geval van SMS kosteloos voor de ontvanger) gebruikt om de deelnemers en hun 
ouder(s)/verzorger(s) van informatie te voorzien over Fantasieland 2022. De deelnemer gaat akkoord 
met het ontvangen van berichten op zijn e-mailadres en mobiele telefoon. 
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5.5. Elke deelnemer houdt zichzelf zo goed mogelijk op de hoogte van alle informatie over Fantasieland 

2022 die via nieuwsbrieven, website, mobiele kanalen, etc. wordt verspreid. 
5.6. Beeldmateriaal dat deelnemers beschikbaar stellen aan Fantasieland 2022 en daarmee aan de 

stichting Fantasieland, mag vrij gebruikt worden door stichting Fantasieland. 
5.7. Fantasieland kan bij bepaalde gelegenheden het maken van beeldmateriaal (foto/video) weigeren. 
5.8. Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden. 


