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Huisreglement Fort Pannerden 
 
 
1. Definities 

a. Onder ‘Fort Pannerden’ wordt verstaan de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort 
Pannerden, zijnde de rechtspersoon die het complex Fort Pannerden beheert en exploiteert. 
Tevens wordt onder ‘Fort Pannerden’ verstaan de natuurlijke personen die bevoegd zijn 
namens deze rechtspersoon op te treden. 

b. Onder ‘het complex Fort Pannerden’ wordt verstaan de gronden behorende tot het 
Rijksmonument Fort Pannerden, met zich daarop bevindende opstallen, gelegen aan de 
Waaldijk 1 te Doornenburg, bestaande uit een negentiende-eeuws verdedigingswerk, met 
inbegrip van de zich om het verdedigingswerk bevindende gracht met buitenmuur, de oprit naar 
en fietsenstalling bij het fort en acht bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De Fortweg en 
parkeerplaatsen op en nabij de Sterrenschans vallen hierbuiten. 

c. Onder ‘de ‘Beleving Fort Pannerden’’ wordt verstaan het als museum/attractiecentrum 
ingerichte deel van het complex Fort Pannerden waarvoor een toegangsprijs is verschuldigd. 

d. Onder ‘de gast’ wordt verstaan eenieder die het complex Fort Pannerden betreedt.  
e. Onder ‘de bezoeker’ wordt verstaan eenieder die met een entreebewijs de ‘Beleving Fort 

Pannerden’ bezoekt (of wil bezoeken).  
f. Onder ‘de opdrachtgever’ wordt verstaan eenieder die een overeenkomst met Fort Pannerden 

sluit. 
 
2. Algemene bepalingen voor alle gasten/bezoekers 

a. Gedurende het verblijf in het complex Fort Pannerden dient de gast zich in overeenstemming 
met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte 
activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De gast is tevens verplicht de door 
medewerkers van Fort Pannerden gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. 
Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van Fort Pannerden de 
gast op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de 
gast de verdere toegang tot het complex Fort Pannerden worden ontzegd, zonder dat de 
gast/bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het entreebewijs of eventuele 
andere gemaakte kosten. 

b. Het verblijf van de gast/bezoeker in het complex Fort Pannerden is geheel voor eigen rekening 
en risico. 

c. De bezoeker van de ‘Beleving Fort Pannerden’ dient in het bezit te zijn van een geldig 
entreebewijs. Het entreebewijs geeft voor één dag toegang tot de ‘Beleving Fort Pannerden’ 
voor één persoon. Bij het verlaten van de ‘Beleving Fort Pannerden’, maar in ieder geval aan 
het einde van de dag, vervalt de geldigheid van het entreebewijs. Het entreebewijs is niet 
inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins inwisselbaar en het mag niet 
worden doorverkocht. Op verzoek van een medewerker dient het entreebewijs te worden 
getoond. 

d. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar 
op, het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Kinderen tot 12 jaar moeten altijd 
vergezeld zijn van een meerderjarige. 

e. Het complex Fort Pannerden is van grote cultuurhistorische waarde en de objecten in de 
‘Beleving Fort Pannerden’ zijn kwetsbaar. Uiteraard is het niet toegestaan het gebouw, de 
begroeide aardlaag en/of objecten te beklimmen, te bekladden, te bekrassen of op welke 
andere manier ook te beschadigen. 
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f. In het complex Fort Pannerden is het niet toegestaan: 
- eigen consumpties te nuttigen; 
- (huis)dieren op Fort Pannerden mee te nemen, met uitzondering van erkend getrainde 

hulp- of geleidehonden; 
- te roken, dit geldt ook voor de e-sigaret; 
- het terrein onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te betreden; 
- goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden; 
- naar het oordeel van Fort Pannerden gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen; 
- onnodig lawaai te maken of te veroorzaken; 
- geitenzones te betreden en/of hekwerken e.d. te beklimmen; 
- objecten te verplaatsen. 

g. Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven. 
h. Parkeren mag uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op en nabij de 

Sterrenschans. Tijdens openingstijden is er een haal- en brengservice. De Fortweg is verboden 
voor gemotoriseerd verkeer. 

i. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van gasten of objecten van Fort 
Pannerden zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Fort 
Pannerden inzage verlangen in de door de gast meegevoerde (hand)bagage. 

j. Fort Pannerden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal van en/of schade aan 
persoonlijke eigendommen van gasten, evenmin voor in bewaring genomen goederen. 

k. Gevonden voorwerpen worden 1 maand door Fort Pannerden bewaard. Ingeval de eigenaar of 
rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen 
af te halen dan wel deze zich onder rembours te laten toezenden. In beide gevallen dient de 
eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 

l. Onraad, gevaren en/of beschadigingen moeten zo snel mogelijk aan de medewerker(s) van Fort 
Pannerden worden gemeld. 

 
3. Aanvullende bepalingen voor opdrachtgevers 

a. De opdrachtgever dient zelf passende maatregelen te nemen om beschadigingen aan het 
complex Fort Pannerden inclusief de inventaris te voorkomen. 

b. Laad- en lostijden en -plaatsen worden in overleg door Fort Pannerden toegewezen. Aan niet 
vooraf aangemeld transport kan de toegang tot het complex Fort Pannerden worden geweigerd. 

c. Bewegwijzering naar de verschillende ruimtes is altijd in het beheer van Fort Pannerden. 
d. Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan reclame-uitingen of naamsvermeldingen te 

plaatsen of aan te brengen buiten de gebruikte ruimte(s). 
e. Het gebruik van rijst, confetti en ander strooigoed is niet toegestaan op Fort Pannerden. 
f. Het gebruik van open vuur, kaarsen, waxinelichtjes e.d. is in de gebouwen van Fort Pannerden 

niet toegestaan. Kaarsen en waxinelichtjes kunnen in overleg worden gebruikt in een 
deugdelijke afgesloten lantaarn o.i.d. 

g. Het gebruik van showapparatuur (waaronder rookmachines) ter ondersteuning van acts en 
optredens dient altijd vooraf te worden goedgekeurd door Fort Pannerden. 

h. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van groot afval, eigen materialen 
en/of restanten. 

i. Medewerkers van Fort Pannerden behouden te allen tijde toegang tot de door de opdrachtgever 
gebruikte ruimte(s). 

j. Schoonmaak-, herstel of overige kosten voortkomend uit het niet voldoen aan bovenstaande 
bepalingen a t/m i komen ten laste van de opdrachtgever. 
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4. Algemene Voorwaarden 
Op ieder verblijf van de gast/bezoeker in het complex Fort Pannerden, alsmede op overeenkomsten 
afgesloten met Fort Panneren zijn de Algemene Voorwaarden van Fort Pannerden van toepassing. 
 
 


