HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PARKEERPLAATS VOOR BEZOEKERS
WELKOM IN DISNEYLAND® PARIS
DIT REGLEMENT GELDT VOOR ELK VOERTUIG DAT GEBRUIK MAAKT VAN DE PARKEERPLAATS VOOR
BEZOEKERS VAN DISNEYLAND ® PARIS.
1. Toegang tot de Parkeerplaats voor bezoekers:
1.1 De toegang tot de Parkeerplaats voor bezoekers is voorbehouden aan de gebruikers van deze service
(hieronder 'Gebruikers' genoemd).
De Gebruikers zijn mensen die met de auto de Parkeerplaats oprijden om Disneyland® Paris
(Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney Village® en Disney® Hotels) te bezoeken.
1.2 Op de Parkeerplaats zijn alleen personenauto's, motoren, autobussen, autocars en campingcars
toegelaten.
De toegang tot de Parkeerplaats is verboden voor auto's met een aanhangwagen of caravan, met
uitzondering van touringcars met aanhanger.
De toegang van zware vrachtwagens is alleen toegelaten voor een bezoek aan de Parken of aan
Disney Village®. Voor dit soort voertuigen en voor touringcars kan Disneyland® Paris de toegang laten
afhangen van een visuele inspectie van de inhoud van de aanhangwagens.
1.3 De toegang van voetgangers via de tolpoort is verboden.
1.4 De toegang voor dieren is verboden, behalve voor honden of katten die aangelijnd zijn.
Op de Parkeerplaats is een Animal Care Center die dieren opvangt, op de Esplanade (tegenover de
toiletten). De opvang is niet gratis.
Het is strikt verboden een dier alleen te laten op de Parkeerplaats of een dier achter te laten in een
geparkeerde auto.
Met uitzondering van hulp- en geleidehonden zijn dieren niet toegelaten in het Disneyland® Park, in
het Walt Disney Studios® Park, in Disney Village® en in de Disney® Hotels.
1.5 Om te parkeren heeft u een kassabon nodig dat u niet kunt overdragen of doorverkopen. U krijgt dat
ticket bij de ingang van de Parkeerplaats nadat u het dagtarief heeft betaald om te parkeren. U moet
het duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw geparkeerde auto leggen. Het ticket geeft maar
recht op één enkele in- en uitrit van de Parkeerplaats voor bezoekers. Als u van de parkeerplaats
wegrijdt, is dat definitief.
Gasten van de Disney® Hotels moeten voor de Parkeerplaats een document kunnen tonen dat hun
verblijf in een Disney® Hotel bewijst.
1.6 Gebruikers mogen alleen op de Parkeerplaats blijven voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om hun
auto te parkeren tijdens hun verblijf in Disneyland® Paris en voor een maximale duur tussen de
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opening en sluiting van de Parkeerplaats, dat wil zeggen tot één uur na de sluiting van Disney
Village®.
Elke auto die na dat tijdstip nog op de Parkeerplaats voor bezoekers staat, wordt beschouwd als
achtergelaten en kan eventueel weggesleept worden op kosten van de Gebruiker.
2. Verplichtingen van de partijen:
2.1 De enige prestatie die de Parkeerplaats levert, is een parkeerplek ter beschikking stellen aan de
Gebruikers tijdens hun bezoek aan Disneyland® Paris.
De Parkeerplaats heeft geen enkele verplichting om de geparkeerde auto's te bewaken.
2.2 De Gebruiker verplicht zich ertoe zich te houden aan alle regels van de Franse verkeerswet en van
dit huishoudelijk reglement.

3. Verkeers- en parkeerregels:
Op de Parkeerplaats gelden deze regels:
3.1 De Franse wegcode is van kracht op de hele Parkeerplaats. De Gebruikers moeten zich houden aan
de verkeersregels, en met name aan de snelheidsbeperkingen, de parkeerregels en de aanwijzingen
van de medewerkers van Disneyland® Paris.
3.2 De Gebruikers moeten deze regels naleven (zonder dat deze opsomming volledig is):
-

-

Elke Gebruiker van de Parkeerplaats moet parkeren op de plek die hem of haar bij aankomst
aangewezen wordt door de medewerkers van Disneyland® Paris.
Op de doorgangswegen is achteruitrijden verboden.
Sluit voor uw veiligheid uw auto en eventuele accessoires af met een sleutel (deuren, koffer,
ramen, dakkoffer ...) en laat geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter.
Het is verboden de motor te laten draaien terwijl uw auto geparkeerd staat.
Het is verboden ontvlambare stoffen of explosieven mee te brengen, met uitzondering van de
normale inhoud van de brandstoftank.
Bij brand moeten de Gebruikers de richtlijnen volgen van de medewerkers van Disneyland® Paris.
Er zijn aparte voetgangerszones. De voetgangers moeten zich houden aan de gewone
verkeersregels. In zones waar auto's rijden, hebben voetgangers voorrang.
De Gebruikers moeten hun auto correct parkeren op de daarvoor aangeduide plaatsen, tussen
de witte lijnen.
Het is verboden een auto te parkeren op de toegangs-, doorgangs- of andere wegen van de
Parkeerplaats of op andere plaatsen waar een parkeerverbod aangeduid staat (plaatsen voor
bezoekers met beperkte mobiliteit, of plaatsen voor hulp- en andere diensten). Als verkeerd
parkeren voor ernstige problemen zorgt, kunnen de medewerkers van de Parkeerplaats alle
maatregelen nemen die nodig zijn voor het gebruik van deze Parkeerplaats, eventueel zelfs de
auto laten wegslepen op kosten van de Gebruiker.
Bij ongewilde immobilisatie van een auto, om welke reden ook, zal de Gebruiker onmiddellijk het
nodige doen om elk risico op een ongeval te voorkomen, en zal hij de medewerkers van de
Parkeerplaats waarschuwen.
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-

Auto's mogen niet gesleept worden zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke
van de Parkeerplaats die moet waken over de naleving van de veiligheidsmaatregelen.
Het is verboden op de Parkeerplaats iets weg te gooien, buiten de vuilnisbakken voor gesorteerd
afval.
De Gebruiker moet de parkeerplaats achterlaten in de staat waarin hij ze vond bij zijn aankomst,
en is verantwoordelijk voor door hemzelf of door zijn passagiers aangerichte schade.
Het is verboden op de Parkeerplaats een auto te wassen, te smeren of olie te verversen.
Voor campingcars gelden dezelfde parkeerregels als voor andere voertuigen. Het is verboden om
kampeeruitrusting buiten de campingcar te installeren (tafel, stoelen, luifels enz ...).
Het is verboden op de Parkeerplaats iets te verkopen, te koop aan te bieden, of zelfs gratis te
verspreiden.
Gebruikers zijn verplicht om goed op hun kinderen te letten.

4. Verantwoordelijkheden:
4.1 De Parkeerplaats zorgt niet voor bewaking van de geparkeerde auto's. In overeenstemming met artikel
2.1 van dit huishoudelijk reglement kan EURO DISNEY ASSOCIES SCA niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade aan een auto of aan de inhoud ervan, met name niet als het gaat om botsing, brand, poging
tot diefstal, diefstal of daad van vandalisme.
4.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle ongevallen en schade die hij veroorzaakt en moet de
ongevalsaangifte doen in aanwezigheid van een verantwoordelijke van de Parkeerplaats.
5. Videobewaking:
De Parkeerplaats is uitgerust met een systeem van videobewaking, beheerd door EURO DISNEY ASSOCIES
SCA. Deze videobeveiliging is geïnstalleerd voor de veiligheid van personen en goederen. EURO DISNEY
ASSOCIES SCA is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem, in overeenstemming met de geldende
wet- en regelgeving.
De artikelen L 251-1 en volgende van de Franse Code de la Sécurité Intérieure.
Decreet 2006-929 van 28 juli 2006.
Voor inlichtingen en toegang tot de beelden kunt u contact opnemen met de directeur van de afdeling
PREVENTIE, VEILIGHEID & HULP. Tel.: 01.64.74.40.00.

6. Toepasselijke wetgeving:
Dit reglement is uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Dat geldt ook voor eventuele geschillen
over schade aan een voertuig op de Parkeerplaats.
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