
Algemene voorwaarden De OnderWaterSafari, hierna te noemen OWS. De OWS is een 
gecertificeerde attractie en is daarmee gekeurd volgens Europese Richtlijnen. Daarom moeten de 
volgende regels/ veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen: 
 

• In De OWS zit je met maximaal vier personen in een mover met een voor- en een 
achterbank. Maximaal twee personen kunnen per bank plaatsnemen.  
• In De OWS is het niet toegestaan om kinderen op schoot te nemen.  
De mover beschikt over een sluitbeugel die de bezoeker weerhoudt van het uitstappen 
gedurende de rit. Daarom kunnen kinderen niet op schoot. 
• De OWS is toegankelijk vanaf 4 jaar. 
De attractie sluit aan bij de belevingswereld van een kind vanaf 4 jaar. Voor kinderen 
onder de 4 jaar kan het als te eng en spannend worden ervaren. 
• De OWS is voor kinderen tot en met 9 jaar onder begeleiding van een volwassene.   
Voor kinderen onder de 10 jaar kan de OWS nog als eng en spannend worden ervaren. 
Dit is de reden dat tot deze leeftijd begeleiding van een volwassene nodig heeft. 
• De OWS is alleen te bezoeken als men zelfstandig in en uit de mover kan stappen. 
Wanneer er een calamiteit plaatsvindt, is het noodzaak dat de bezoeker zelfstandig uit 
de mover kan stappen en op eigen kracht zich naar het instapstation kan begeven.  
Wij raden ten zeerste aan om telefonisch contact op te nemen met het museum zodat 
we het per situatie kunnen beoordelen of aan De OWS deelgenomen kan worden. 
• Indien gebruik moet worden gemaakt van de lift, kan dit uitsluitend met rollators en 
mechanische rolstoelen (de rolstoel is telefonisch te reserveren vooraf aan uw bezoek). 
Scootmobiels en elektrische rolstoelen kunnen niet in de lift. 
• Hulphonden zijn niet toegestaan.  
De movers op het traject zijn gemaakt voor menselijk gebruik. 
• Grote (rug)tassen zijn niet toegestaan. 
Doordat er slechts beperkte ruimte is in de mover is het niet toegestaan om grote 
(rug)tassen mee te nemen. Kleinere (hand)tassen zijn wel toegestaan in de OWS.  
• Foto’s en filmen is toegestaan zonder flits. 
Er mogen tijdens de rit wel foto’s en filmpjes worden gemaakt. Echter kan dit alleen 
zonder flits omdat er meerdere movers op het traject rijden en de flitsen invloed hebben 
op de beleving van de andere bezoekers.  
• Eten en drinken is niet toegestaan. 
Net zoals in de rest van het museum is eten en drinken niet toegestaan in De OWS.  
• Het deelnemen aan De OWS is op eigen risico.  
Door deel te nemen aan De OWS bent u zich bewust van de bepalingen en neemt u het 
risico. 

 


