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Het 
kompas geeft 
de hoofdroute 
aan. Durf jij af 

te wijken?

 6 Zuid Amerikaanse Tapir
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  Kui�oenderkoet
 7 Geelborst kapucijnaap
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 10 Pekari
 11 Dwergapen
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 13 Vicuna
  Nandoe
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Ga je mee op Expeditie? Parkreglement
Als een echte ontdekkingsreiziger verken je in ZooParc 
Overloon de gebieden waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten leven. Tijdens de 
Expeditie voer je opdrachten uit om de reis te voltooien. 
Maar pas op, want de leeuwen liggen op de loer…

Artikel 1 Toepasselijkheid
 1. Zodra men ZooParc Overloon betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het 

onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers 
van ZooParc Overloon gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

 2. Onder ‘ZooParc Overloon’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de 
horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de �etsenstalling. 

Artikel 2 Toegang en verblijf 
 1. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en 

begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 2. ZooParc Overloon is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige 

vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 3. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park. 
 4. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een �ets, step, 

loop�ets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van ZooParc Overloon, 
  gelijksoortige attributen.
 5. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, 

(brom)�etsen dienen te worden geplaatst in de �etsenstalling. Er is sprake van betaald 
parkeren, parkeermunten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s. 

 6. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of �lmopnamen dan wel ander 
beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk 
toestemming van de vestigingsmanager van ZooParc Overloon is verkregen.

Artikel 3 Dieren
  Het voeren van dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen 

mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer a�omstig uit de ter plaatse 
aanwezige voederautomaten. 

Artikel 4 Veiligheid en aansprakelijkheid
 1. ZooParc Overloon is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust 

en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat ZooParc 
Overloon tot enige vergoeding is gehouden.

 2. Het bezoek aan ZooParc Overloon geschiedt geheel voor eigen risico. 
 3. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen tussen de 

dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen 
waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden 
aanvaardt u dit risico.

 4. ZooParc Overloon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, 
verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of 
ten gevolge van een bezoek aan het park, behoudens voor zover ontstaan als gevolg van 
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) ZooParc 
Overloon.

 5. ZooParc Overloon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen 
bedrijfsschade en inkomstenderving. 

 6. Voor zover ZooParc Overloon geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheids-
beperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het desbetre�en-
de geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het 
bedrag van het eigen risico. 

Artikel 5 Beeld en/of geluidsopnames
ZooParc Overloon kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locatie en 
haar bezoekers. ZooParc Overloon is gerechtigd die opnames te gebruiken en te 
publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal ZooParc Overloon 
hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ZooParc Overloon is voor gebruik en 
publicatie van de opnames aan haar bezoeker geen vergoeding verschuldigd. Indien u niet 
in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een �lmer, �lmploeg en/of fotograaf aan 
het werk ziet.

  Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in ZooParc Overloon!
  Management en medewerkers ZooParc Overloon

Openingstijden
1 januari t/m 31 maart 10.00 – 17.00 uur
1 april t/m 31 augustus 10.00 – 18.00 uur
1 september t/m 31 december 10.00 – 17.00 uur
 
Calamiteiten
Waarschuw bij calamiteiten een park medewerker in 
de buurt of neem contact op via tel: 0478-640046

Kinderfeestje of familieuitje?
Ook voor kleine groepen biedt ZooParc een avontuurlijk 
arrangement! 

ZOODAGPROGRAMMA

Psst…
Interesse in een jaarkaart? 
Je dagkaart biedt op dezelfde dag ook kortingop een 
jaarkaart! Ontdek jouw korting nog voordat je jouw 
expeditie vandaag beëindigd en pro�teer van een 
voordelige jaarkaart met heel extra‘s.

ZOOPARC.NL

Hoe was jouw expeditie?
Zou je ons willen helpen door na a£oop van je 
expeditie een paar vragen te beantwoorden? 
Dit kan via zooparc.nl/enquete. 
Je maakt hierbij kans op leuke prijzen!


