
 ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERABONNEMENT HET TWISKE 

 

* Per parkeerabonnement dient één aanvraagformulier te worden ingevuld. 

* Bij misbruik kan het parkeerabonnement door Recreatiegebied Het Twiske te allen 
tijde worden ingetrokken.  

* In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen wij 
uw gegevens uitsluitend voor betaald parkeren doeleinden gebruiken.    

* Geldigheidsduur: vanaf ontvangst tot 1 mei van het opvolgende jaar 

* De parkeerpas is geldig vanaf het moment van ontvangst, niet vanaf het moment van 
betaling. 

*De parkeerpas zal binnen 10 werkdagen na betaling worden verstuurd. Er wordt 
geen compensatie gegeven, terwijl u wacht op uw pas. 

* Verlies of diefstal van de parkeerpas is altijd voor eigen risico. Nieuwe pas 
aanvraag voor een lopende abonnement bedraagt € 10,00. Deze kunt u via 
parkeren@hettwiske.nl aanvragen 

* De parkeerpas is niet kenteken gebonden 

* Het parkeerabonnement is dagelijks geldig van 06:00 – 23:00, dit zijn tevens de 
officiële openingstijden van recreatieschap Het Twiske 

* U dient uw parkeerpas zowel bij het inrijden als bij het uitrijden aan te bieden. 

* De parkeerpassen zijn voorzien van een onzichtbare chip. De parkeerpas kan door 
middel van het maken van een gaatje (wat nog wel eens gebeurd om er een touwtje 
aan vast te maken) beschadigen en onbruikbaar worden. Recreatieschap Twiske-
Waterland raadt ten zeerste af gaten in de parkeerpas te maken of de parkeerpas op 
andere wijze te bewerken. Bij (opzettelijke) beschadiging en daardoor het 
onbruikbaar maken van de parkeerpas wordt geen nieuwe verstrekt. 

* Recreatiegebied Twiske-Waterland kan één of meerdere dagen de slagboom op 
automatisch/open zetten in verband met werkzaamheden, veiligheid tijdens 
(grootschalige) evenementen of andere (onvoorziene) omstandigheden. Slagboom 
op automatisch/of open  door werkzaamheden, evenementen en/of andere 
(onvoorziene) omstandigheden geeft geen enkel recht op vergoeding of 
schadeloosstelling of anderszins. Ook het afsluiten van Het Twiske door externe 
partijen zoals gemeente en veiligheidsregio geeft geen enkel recht op vergoeding of 
schadeloosstelling of anderszins. 
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