
AquaZoo Bûten
 1. Dwergflamingo
 2. Zwartvoetpinguin
 3. Heilige ibis, Europese kwak, witvleugel 
  boseend, hamerkop, koereiger, kleine 
  zilverreiger, witnekkraanvogel, 
  Bahama pijlstaart
 4. Dwerggeit, Vlaamse reus, cavia 
  zijdehoender, rijstvogel, goudfazant 
 5. IJsbeer   
 6. Sneeuwuil, Europese oehoe 
 7. Zuid-Amerikaanse tapir, capibara 
 8. Chinese kraanvogel
 9. Gewone zeehond 

AquaZoo 
Binnendoar
• Nijlkrokodil 
• Aquaria met roodbuik piranha, 
 zwarte pacu en pauwoogzoetwaterrog 
• Groene leguaan en 
 kolebranderschildpad
• Grieks landschildpad 
• Vissengrot 
• Reuzenotter 
• Bruinbehaard gordeldier 
• Witgezicht saki 
• Azara's agouti

 10. Gibbon
 11. Geelborst capucijnaap
 12. Ringstaartmaki 
 13. Rode panda, Aziatische kleinklauwotter
 14. Wasbeer, stinkdier
 15. Reuzenotter, Aziatische kleinklauwotter, 
  witgezicht saki 
 16. Emoe, zwarte zwaan, ekstergans
 17. Beverrat, zwarthalszwaan 
 18. Hybride flamingo 
 19. Moeraswallaby, rode reuzenkangoeroe,
  tammar wallaby   
 20. Californische zeeleeuw
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 21. Bergeend, tafeleend, 
  brandgans, krooneend
 22. Kroeskoppelikaan
 23. Streepkopgans, rode casarca
 24. Oeverzwaluwwand
 25. Bijenhotel
 26. Roze pelikaan
 27. Helmparelhoender, trompetzwaan, 
  aalscholver, jufferkraanvogel
 28. Humboldt pinguin, vliegende stoombooteend
 29. Zuid-Amerikaanse zeebeer
 30. Moerasschildpad 
 31. Koikarper, goudwinde
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EHBO

Eten en drinken
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Mindervalide toilet
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Parkreglement

ZOODAGPROGRAMMA

Deel je ervaring met ons
We zijn benieuwd naar je ervaring en vragen
daarom deel te nemen aan een enquête.
Deelnemers maken kans op een leuke prijs voor 
het hele gezin. Kijk op aquazoo.nl/enquete.

Calamiteiten
Waarschuw bij calamiteiten een park- 
medewerker in de buurt of neem contact 
op via tel.: 0511-431214.

Kinderfeestjes
Kinderen voelen zich een echt feestbeest tijdens 
een kinderfeestje in AquaZoo. Samen cadeautjes 
uitpakken, op reis door de dierentuin en lekker 
ravotten in de speeltuin! Kijk op aquazoo.nl/kids 
voor meer informatie.

 

De mooiste tijd beleef je bij AquaZoo Friesland, onderdeel van

Neem vandaag een Vriendenpas en krijg
korting ter waarde van je dagkaart!

Heel voordelig, 12 maanden lang, naar alle dieren, 
de natuur, presentaties en nieuwe evenementen.

DE AQUAZOO VRIENDENPAS
DA'S PAS EEN ABONNEMENT

Daarnaast kortingen oplopend 
tot 50% op toegang tot de 
mooiste parken van Nederland.

• Safaripark Beekse Bergen
• Speelland Beekse Bergen 
• Dierenrijk Nuenen
• Sportiom ’s-Hertogenbosch
• Luchtvaart-Themapark Aviodrome
• ZooParc Overloon

VRIENDEN
PAS

1. Zodra men AquaZoo Friesland exploitatie b.v., nader te noemen AquaZoo, 
betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige regelement en is 
men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van AquaZoo gegeven 
aanwijzingen stipt op te volgen. 

2. Onder ‘AquaZoo’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de 
horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en de fietsenstalling.

3. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht 
en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

4. AquaZoo is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige 
vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

5. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het park.
6. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, 

step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van 
AquaZoo, gelijksoortige attributen.

7. Auto’s kunnen parkeren op het parkeerterrein, (brom)fietsen dienen te worden 
geplaatst in de fietsenstalling.

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

9. Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven 
plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit 
de ter plaatste aanwezige voederautomaten.

10. AquaZoo 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 
AquaZoo tot enige vergoeding is gehouden.

11. Het bezoek aan AquaZoo geschiedt geheel voor eigen risico.
12. 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. 

13. AquaZoo 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 roekloosheid aan de zijde van (het management van) 
AquaZoo. 

14. AquaZoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen 
bedrijfsschade en inkomstenderving.

15. Voor zover AquaZoo geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeper-
kingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald 
aangevuld met het bedrag van het eigen risico. 

16. AquaZoo kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar locatie en haar 
bezoekers. AquaZoo is gerechtigd die opnames te gebruiken en te publiceren, 
bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zal AquaZoo hierbij de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AquaZoo 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 filmer, filmploeg en/of fotograaf aan 
het werk ziet. 


