
 

 

 

Huisreglement Kasteel Teylingen  

Om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de 
locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. 

Algemeen 
Stichting Beheer Kasteel Teylingen, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade. 
Op het terrein kunnen video-, foto- en geluidsopnamen gemaakt worden waar de bezoeker mogelijk in of op 
voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen mogelijk gebruiken voor promotionele doeleinden. Door het 
terrein te betreden gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

Toegang 
Om toegang te krijgen tot het terrein bij kasteel Teylingen dient men in het bezit te zijn van een geldig 
entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.  

Opvolgen aanwijzingen en instructies 
Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, op het terrein en in de directe omgeving 
daarvan, dienen te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en 
overdracht aan de politie. 

Zero tolerance drugsbeleid 
Stichting Beheer Kasteel Teylingen hanteert een zero tolerance drugsbeleid.  
Het is verboden om het terrein onder invloed van drugs te betreden. 
Het is verboden op het terrein drugs te gebruiken, in het bezit te hebben of te verhandelen. Bij constatering 
hiervan zal men van het terrein worden verwijderd.   
 
Alcohol gebruik 
Het is verboden het terrein onder invloed van drank te betreden. Indien wordt geconstateerd dat u onder 
invloed bent van drank zal u de toegang worden geweigerd. 
Bezoekers onder de 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en 
deze nuttigen worden van het terrein verwijderd. 

De volgende zaken zijn op het terrein niet toegestaan: 
Slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, 
voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, 
spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte. 
 
Toiletten 
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden.  

EHBO 
Bij de kassa is een EHBO-koffer aanwezig. 

Honden 
Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, en uitwerpselen dienen opgeruimd te worden. 

Parkeren / rijwielstalling 
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan 
gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.  

Overige situaties 
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De 
beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 
Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden ontzegd. 
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of 
opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie. 
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