
Voorwaarden schoolreisjes 2023 

Onderstaande voorwaarden schoolreisjes 2023 zijn  
aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden  
en parkregels van Amusementspark Tivoli.  

Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met deze 
aanvullende voorwaarden schoolreisjes, de algemene voorwaarden en 
de parkregels.  

- Het schoolreistarief is speciaal voor basisscholen. Voor BSO’s, peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven of (jeugd)verenigingen gelden de groepstarieven. 

- Het schoolreistarief is alleen geldig op doordeweekse dagen tijdens de openingstijden van het 
park. Openingstijden 2023 zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

- Het schoolreistarief is niet geldig in weekenden en schoolvakanties of tijdens feestdagen.  
- Schoolreisjes zijn mogelijk vanaf 10.00 uur.  
- Het schoolreistarief geldt bij minimaal 20 betalende personen. Bij een schoolreisje met  

minder dan 20 personen geldt een toeslag van € 2,- per persoon op de entreeprijs.  
- Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingen. 1 Begeleider per 10 betalende kinderen 

krijgt gratis entree. Alleen geldig op de entreeprijs, niet op smikkelpakketten of overige 
uitbreidingen. 

- Om gebruik te kunnen maken van het schoolreistarief, is van tevoren reserveren verplicht. 
Reserveren kan via het reserveringformulier op de website of telefonisch. 
Om de reservering goed te verwerken verzoeken wij om het schoolreisje uiterlijk 1 week van 
tevoren te reserveren. Wil je binnen 1 week een schoolreisje naar Park Tivoli, dan verzoeken 
we je om telefonisch contact opnemen.  

- Indien er niet vooraf gereserveerd is gelden de reguliere prijzen. Dit geldt voor zowel entree 
als uitbreidingen. 

- Tot uiterlijk 5 werkdagen van tevoren kun je de reservering en/of uitbreidingen kosteloos 
wijzigen.  

- Annuleringen zijn tot en met 5 werkdagen voor de gereserveerde bezoekdatum kosteloos. Bij 
annuleringen tot 1 dag voor de bezoekdatum wordt 30% van het gereserveerde aantal 
personen in rekening gebracht. Bij annuleringen op de gereserveerde datum zelf wordt 75% 
van het totaalbedrag van het aantal gereserveerde personen in rekening gebracht.  

- Kinderen en begeleiders worden op de dag van het bezoek bij aankomst geteld. Als het aantal 
personen afwijkt van het opgegeven aantal bij de reservering, wordt dit ter plaatse bij 
aankomst bij de kassa van het park verrekend. Er wordt alleen betaald voor het aantal 
personen dat daadwerkelijk het park betreedt. 

- Bij de reservering van het schoolreisje wordt aangegeven of er op de dag zelf bij aankomst 
wordt betaald per pin of contant, of dat er vooraf betaald wordt via een online betaallink. 

- De link is geldig tot 5 werkdagen voor de bezoekdatum van het schoolreisje. Daarna vervalt 
de betaallink en dient er bij aankomst bij de kassa van het park betaald te worden per pin of 
contant.  

- Het is niet mogelijk om achteraf te betalen en/of een factuur te ontvangen. 
- Smikkelpakketten en overige uitbreidingen dienen bij aankomst betaald te zijn of te worden 

betaald voor de gehele groep. Er wordt geen geld teruggegeven als er geen gebruik gemaakt 
wordt van (een onderdeel) van een smikkelpakket of uitbreiding.  

- Het is toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen. In het park zijn voldoende 
(picknick)tafels en stoelen. In het restaurant, op het terras en in de binnenspeeltuin mag 
geen zelf meegebracht eten genuttigd worden. 

- Het is niet mogelijk zelf meegebracht eten en/of drinken te bereiden, laten verwarmen of te 
laten koelen in restaurant Tivoli’s Boscafé (met uitzondering van babyvoeding). 

- Het is niet mogelijk grote flessen of kannen water te (laten) vullen, bijvoorbeeld voor het 
maken van zelf meegebrachte ranja. Er zijn kannen ranja te koop in het restaurant.  

- Parkeren voor schoolreisjes is gratis. Dit geldt voor zowel bussen als auto’s.  
- Alle genoemde schoolreistarieven zijn inclusief BTW. 
- Amusementspark Tivoli behoudt zich het recht voor om het park door onvoorziene 

omstandigheden te sluiten. Indien dit het geval is op de gereserveerde datum, dan geldt dat 
in overleg het schoolreisje kosteloos wordt omgezet naar een andere datum.  

- Amusementspark Tivoli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.  
 
 


