
 

  

 

Persbericht 
 
Sevenum, 27 oktober 2020 

Attractiepark Toverland lanceert eigen app 

  
Toverland presenteert vandaag een app voor bezoekers van het attractiepark. De Toverland-
app bevat de plattegrond van het attractiepark met daarop de actuele informatie over de 
openingstijden, wachttijden van de attracties, showtijden, eet- & drinkgelegenheden en shops. 
Ook kunnen bezoekers via de app tickets voor Toverland bestellen. De app is beschikbaar in 
het Nederlands en Duits en is vanaf nu gratis te downloaden via de App Store en Google Play.  
  
“Met deze app kunnen wij onze bezoekers nog beter informeren tijdens hun dagje Toverland”, vertelt 
Bart Jaspers, Marketing Manager. “Hierdoor hoeven ze niks te missen en kunnen ze optimaal 
genieten van hun dag.” Een bijkomend voordeel is dat de Toverland-app de spreiding van de 
bezoekers in het park bevordert. 
  
Het is mogelijk om in de plattegrond te filteren op de diverse onderdelen, zoals de attracties, het 
entertainment of de toiletten. De informatie is ook te bekijken in een overzichtelijke lijst. Extra 
activiteiten zijn op de data waarop deze plaatsvinden ook te bekijken in de Toverland-app. Zo kunnen 
bezoekers tijdens de Happy Halloween-dagen op 30 oktober t/m 1 november en 6 november t/m 8 
november zien welke griezelactiviteiten op het programma staan. 
  
Info 
Via de Info-pagina van de app kunnen bezoekers gemakkelijk naar de veelgestelde vragen of contact 
met Toverland opnemen. Ook is het ‘Veilig Samen Uit’-protocol te bekijken, waarin alle maatregelen 
staan omschreven die Toverland neemt ter bestrijding van het coronavirus.  
  
De app is ontwikkeld voor zowel iOS als Android en is geoptimaliseerd voor smartphones. Om de 
Toverland-app te actualiseren dienen gebruikers verbonden te zijn met het internet. In de toekomst 
zullen er meer functionaliteiten aan de Toverland-app toegevoegd worden.  
  

 
///// EINDE PERSBERICHT ///// 

Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tessa Maessen, Attractiepark Toverland, telefoon: 
088-3248717 of e-mail: t.maessen@toverland.nl  
Beeldmateriaal is te vinden op: www.toverland.com/pers 

 
Attractiepark Toverland  
Attractiepark Toverland heeft 35 attracties en shows in maar liefst zes themagebieden, waaronder 
Troy: de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. Toverland is gelegen in het 
Noord-Limburgse Sevenum, op 20 minuten rijden van Eindhoven. Jaarlijks genieten ruim 860.000 
bezoekers van een onbezorgd dagje uit in het magische familiebedrijf. Onlangs won Toverland de 
Zilveren award voor het ‘Leukste uitje van Nederland 2020’ bij het Land van ANWB. Meer info via 
toverland.com. 
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