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Forteiland Pampus is een Rijksmonument en onderdeel van een Werelderfgoed. Ga er dus
respectvol mee om.
Helaas mag er niet gepicknickt worden op Pampus. Dit vanwege onze bewerkelijke en dus
kostbare vuilnisafvoer en het feit dat je heerlijk kunt lunchen in onze horecagelegenheid
“Pampus Paviljoen” of op het terras daarvan.
Ook is het niet toegestaan door een externe cateraar te laten cateren. Wij hebben een
eigen goede huiscateraar voor al uw feesten en partijen.
Er zijn geen honden toegestaan op het eiland of de veerdienst. Een uitzondering wordt
uiteraard gemaakt voor blindengeleide- en hulphonden.
Er mag, in verband met de veiligheid, geen glaswerk mee het fort worden ingenomen.
Er zijn toiletten beschikbaar voor de kleine en grote boodschap. Het is ten strengste
verboden toiletbehoeftes buiten de toiletten om te doen.
Op het eiland is een onbewaakte garderobe, een invalidentoilet en een verzorgingstafel
voor baby’s beschikbaar.
Er mag, in verband met rondvarende schepen, niet gezwommen worden in of rond de
haven van Forteiland Pampus. Uitzondering betreft het zwemsteigertje tot aan de tweede
paal van de T-pier en het piepkleine strandje aan de zuidoostzijde.
Het fort, het terras en het horeca-paviljoen mogen niet betreden worden in zwemkleding of
met ontbloot bovenlichaam.
Het fort op het Forteiland Pampus is helaas slecht toegankelijk voor kinderwagens,
rolstoelgebruikers en mensen die zéér slecht te been zijn. Bezoekers die het fort niet in
kunnen, krijgen van ons een drankje aangeboden en een fotoboek van alle mooie plekjes
op het eiland en in het fort met bijbehorende uitleg in bruikleen. Ook de veerboot is beperkt
toegankelijk.
Op het eiland is EHBO beschikbaar, een A.E.D. en reddingsmiddelen aanwezig. Er is altijd
een gediplomeerde bedrijfshulpverlener en een boot aanwezig, indien er publiek is.
Het is ten strengste verboden de reddings- of brandblusmiddelen te gebruiken of te
verplaatsen anders dan in geval van nood.
Na de directie van Forteiland Pampus is de dienstdoende Fortwachter de hoogst
beslissingsbevoegde bij alle operationele zaken op het Forteiland. Hij zal toezien op de
veiligheid en ordentelijke gang van zaken op het eiland. Zijn of haar aanwijzingen dienen
dan ook te allen tijde te worden opgevolgd.
Bij ongepast gedrag is de dienstdoende Fortwachter bevoegd om gasten te verzoeken het
Forteiland te verlaten. Er volgt in dat geval geen restitutie van betaalde toegangsgelden.
Eventuele aangebrachte schade aan het Forteiland zal worden verhaald op de bezoeker.
Er mag geen enkel onderdeel van het fort of van het Forteiland verwijderd worden en/of
worden meegenomen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Forteiland
Pampus.
Het betreden van het Forteiland Pampus geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting
Forteiland Pampus kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
Forteiland Pampus is uniek en bijzonder; geniet ervan!
Mocht je ons werk willen steunen, kijk dan op www.pampus.nl of wordt vrijwilliger!

