
 
 
 

 
VERKLARING bezoeker met een beperking 
 

Hierbij verklaar ik dat de heer/mevrouw   ………..………………………………………………………… 

 

 

met geboortedatum    …................................ 

 

door een beperking niet in staat is om de attracties via de gewone wachtrij te bezoeken 

en (aanvinken wat van toepassing is)  

 

 □ niet in staat is de attractie te allen tijde zelfstandig te bezoeken  

□ wel in staat is de attractie te allen tijde zelfstandig te bezoeken; hij/zij kan, ook in 

         geval van een ontruiming, zelfstandig: 

- in en uit de attractie stappen 

- de rit maken (d.w.z. een specifieke zithouding aannemen, zich vasthouden     

         en zich schrap zetten) 

- mondelinge en visuele aanwijzingen opvolgen 

 

Het betreft een beperking van permanente aard: 

 □ nee ->  de verklaring is maximaal 2 jaar geldig 

 □ ja ->  de verklaring is maximaal 5 jaar geldig 

 

Plaats, datum    Naam arts 

 

………………..…………………………………  …………………………………………………… 

 

Praktijkstempel    Handtekening 

 

 

 

………………..…………………………………  ………………..………………………………… 

 

 
 
 
Toelichting voor onafhankelijke arts 
 

De Efteling wil al haar gasten een onvergetelijk en veilig dagje uit bezorgen. We streven er dan 

ook naar om het park voor iedereen toegankelijk te maken. Om het bezoek voor bezoekers 

met een beperking zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn er speciale voorzieningen.  

 

Waarom vragen we deze verklaring? 

Een gast die van deze voorzieningen gebruik wil maken, moet een verklaring van een 

(onafhankelijk) arts tonen. Dit betreft geen medische verklaring, maar een verklaring dat de 

persoon niet in staat is om via de gewone ingang de attractie te bezoeken. We vragen om deze 

verklaring omdat onze medewerkers dit in veel gevallen niet kunnen beoordelen. 

 

Toegang via de rolstoelingang met faciliteitenkaart en begeleider(s) 

Een bezoeker kan een attractie via de rolstoelingang bezoeken als hij een faciliteitenkaart 

heeft én minstens één begeleider bij zich heeft die minstens 16 jaar is. Met de hulp van deze 

begeleider en eventueel een attractiemedewerker moet de bezoeker, ook bij een eventuele 

ontruiming: 

 • in en uit de attractie kunnen komen 

 • de rit kunnen maken (afhankelijk van de attractie moet hij bijvoorbeeld een 

specifieke zithouding kunnen aannemen, zich kunnen vasthouden en zich schrap 

kunnen zetten) 

 • mondelinge en visuele aanwijzingen kunnen opvolgen 

Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt als een bezoeker met een beperking volgens 

het oordeel van een (onafhankelijk) arts in staat is om zelfstandig de attractie te bezoeken, ook 

in geval van een ontruiming. In dat geval kan de gast zonder begeleider de attracties bezoeken. 

Hij of zij ontvangt dan bij de Gastenservice een faciliteitenkaart waarop dit staat aangegeven. 

 

Geldigheid verklaring 

Deze volledig ingevulde verklaring (met stempel van de praktijk/instelling en handtekening) 

moet worden getoond bij de Gastenservice (Hoofdentree) van de Efteling. Op vertoon van de 

verklaring én een geldig legitimatiebewijs bij de Gastenservice (Hoofdentree) ontvangt de 

bezoeker een persoonsgebonden faciliteitenkaart. Met deze kaart komt de bezoeker in 

aanmerking voor het gebruik van de voorzieningen voor gasten met een beperking. 


