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Dakreglement  

      
De DakAkker wordt beheerd door stichting DakAkker, mail: 

w.bauman@dakakker.nl of tel. 010 – 465 64 96. Inkomsten van de 

dakproducten en excursies komen ten goede aan het behoud en het beheer 

van de DakAkker. Zie voor meer informatie www.dakakker.nl.  

 

Bezoek aan de DakAkker 

 

Bezoekers zijn welkom op de DakAkker. Op woensdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 

uur is bistro “Op het dak” geopend en van dinsdag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 

17.00 uur. De bistro is in het Dakpaviljoen op de zevende verdieping. Reserveren Bistro: 

info@ophetdak.com. De DakAkker is dan te bewonderen vanaf de houten vlonders rondom 

het paviljoen. Het publiek mag de akker (de velden) niet betreden zonder begeleiding door 

een medewerker van de stichting DakAkker. 

 

Excursies op de DakAkker 

 

Excursies op de DakAkker worden georganiseerd door stichting DakAkker in de periode 

maart t/m oktober van maandagen t/m vrijdagen. Hierover kunt u contact opnemen met de 

stichting de DakAkker via: w.bauman@dakakker.nl.  Zie voor de excursie tarieven op de 

website www.dakakker.nl.  

 

Evenementen 

 

Kleine evenementen op de DakAkker zijn onder voorwaarden toegestaan mits in overleg met 

stichting DakAkker. Zie voor de huurprijs van de DakAkker ten behoeve van evenementen de 

website www.dakakker.nl.  

 

Evenementen-voorwaarden: 

- Het aantal personen die gebruik willen maken van de DakAkker mag niet meer dan 

55 personen zijn. 

- Mechanisch versterkte muziek of spraak op de DakAkker is niet toegestaan. 

- Niet mechanisch versterkte muziek is toegestaan tot 09.00 uur ’s avonds. 
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- Theater – discobelichting is niet toegestaan.  

- De gebruikers van de DakAkker zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan 

gewassen en/of de bijenstands. 

- Het is niet toegestaan zich op de witte ‘ommuring’ van de DakAkker te bevinden. 

- Kinderen tot 14 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassenende DakAkker 

betreden. 

Stichting DakAkker is niet verantwoordelijk te stellen voor verlies, diefstal, schade of letsel 

ten gevolge van het bezoek aan of een evenement op de DakAkker. 

Fotografie en Media regels & beleid 

Vanaf de DakAkker is een prachtig uitzicht over de stad. We vinden het leuk als bezoekers 

foto’s maken en video-opnames maken. Maar neem notie van de volgende beperkingen 

van alle foto's, video's, en media gemaakt op ons dak: 

• Foto's en video kunt u maken voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van professionele 

fotografie - of videoapparatuur is zonder toestemming van Stichting DakAkker niet 

toegestaan  (hieronder vallen ook het gebruik van: statieven, reflectoren en externe 

microfoons etc.). 

• Alle media gemaakt op het terrein mag niet worden gebruikt voor promotionele, 

commerciële of redactionele doeleinden zonder schriftelijke toestemming van stichting 

DakAkker. 

• Alle Media gemaakt op het terrein mag niet worden uitgegeven, in licentie of anderszins 

overgedragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting 

DakAkker. 

• Als u uw Media toch wil gebruiken voor promotionele, commerciële of redactionele 

doeleinden, neem dan contact met stichting DakAkker. 

Tarieven (exclusief 21% btw): 

 

ZIE VOOR DE TARIEVEN EXCURSIES EN ‘DAKHUUR’ DE WEBSITE WWW.DAKAKKER.NL  

Stichting DakAkker behoud zich het recht voor bezoekers te verwijderen van de DakAkker 

of schade in rekening te brengen als bovenstaande regels worden geschonden. 
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