
1. Algemene voorschriften
Artikel 1: Dit reglement is van toepassing op de 
groengebieden waarvan het Kasteel van Hélécine 
eigenaar is, en die toegankelijk zijn voor het publiek. 
Deze gebieden worden gecontroleerd door de werk-
nemers van het Kasteel van Hélécine.

2. Openingstijden van het park
Artikel 2: Het park is toegankelijk voor bezoekers 
gedurende de openingstijden die bij de ingang 
zijn aangegeven, en die tevens op de website van 
het Kasteel te vinden zijn. Deze tijden kunnen door 
uitzonderlijke omstandigheden aangepast worden.

3. Voertuigen verkeer
Artikel 3: Het gebruik van een fiets (niet gemotoriseerd), 
is toegestaan voor kinderen tot 10 jaar. Voor volwas-
senen is het gebruik van een fiets (niet gemotoriseerd) 
alleen toegestaan op de geplaveide paden, onder an-
dere om bij de fietsenstalling te komen bij de Pop Up Bar.
Gemotoriseerde voertuigen zijn verboden in het 
park, tenzij er sprake is van een specifieke toestem-
ming van het Kasteel, ze dienen dan een maximums-
nelheid van 15 km/u te respecteren. 

4.  Dieren en verantwoordelijkheden van hun eigenaren
Artikel 4: Dieren zijn niet toegestaan in het park, met 
uitzondering van honden indien ze aangelijnd zijn, of 
zich in de speciaal voor hen ingerichte gedeelten be-

vinden. Honden zijn niet toegestaan op de speelplaats.
Artikel 5: Alle hondeneigenaren dienen de uitwerp-
selen van hun dier op te rapen. 
Artikel 6: Het is verboden de dieren van het park te 
voeren  om hun gezondheid te behouden.

5. Kleding en gedrag van het publiek
> 5.1 Verplichtingen
Artikel 7: Het publiek dient de zuiverheid van het 
park te respecteren.
Artikel 8: Het publiek dient het materiaal op de daar-
voor bedoelde manier te gebruiken (banken, speel 
installaties, prullenbakken, hekken, borden…).
Artikel 9: Het publiek dient geschikte kleding te dragen, en 
dient zich met fatsoen te gedragen voor de openbare orde.
Artikel 10: Het toezicht op de kinderen is de verantwoorde-
lijkheid van de ouders of de begeleidende volwassenen.
> 5.2. Verboden
Artikel 11: Het ophangen van affiches en graffiti zijn 
verboden.
Artikel 12: Het is verboden om gebruik te maken van 
geluidsapparatuur, en om luidruchtige activiteiten uit 
te voeren die de rust van de locatie kunnen verstoren, 
tenzij er specifieke toestemming is van het Kasteel.
Artikel 13: Het is verboden om de planten te beschadigen.
Artikel 14: Toegang tot het park is verboden voor eenieder 
die onder de invloed is van alcohol of verdovende middelen, 
of waarvan de kleding of het gedrag een directe of indirecte 
bron van ongemak kunnen zijn voor de andere bezoekers. 

Artikel 15: Het is verboden te parkeren op de 
plaatsen gereserveerd voor mindervaliden.
Artikel 16: Het is verboden een barbecue te gebruiken. 
Artikel 17: Indien het vriest, is het verboden het ijs te 
betreden dat zich op de vijver vormt.
Artikel 18: Het is verboden objecten in de vijvers te gooien.
Artikel 19: Zwemmen in de vijvers is verboden.
> 5.3. Toegangsrechten
Artikel 20: Picknicken is alleen toegestaan in de daarvoor 
bestemde ruimtes en op de daarvoor bestemde tafels.
Artikel 21: Het betreden van de speelplaatsen is toe-
gestaan onder de voorwaarden die vastgesteld zijn 
door het reglement van de speelplaats.
Artikel 22: Vissen in de vijvers is toegestaan onder de 
voorwaarden die vastgesteld zijn door het visreglement.

6. Privacy
Artikel 23: Alle bezoekers kunnen gefilmd of gefoto-
grafeerd worden in het park.

7. Uitzonderingen
Artikel 24: Alle specifieke toestemmingen of bijzon-
dere bepalingen moeten aangevraagd worden bij de 
directie van het Kasteel van Hélécine.

8. Toepassing van het reglement
Artikel 25: Degenen die de bepalingen van dit regle-
ment niet respecteren, kunnen uit het park van het 
Kasteel van Hélécine verwijderd worden.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HET PARK VAN HET KASTEEL VAN HÉLÉCINE
Welkom bij het Kasteel van Hélécine! Help ons door dit reglement te respecteren, en zo de locatie te beschermen. 

Château d’Hélécine | rue Armand Dewolf 2, 1357 Hélécine
Tel: 019 65 54 91 | chateauhelecine@brabantwallon.be | www.chateaudhelecine.be
Let op: U wordt gevraagd het park 15 minuten voor sluiting te verlaten.

Mobiel nummer van de bewaking: 
0495 59 03 45
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