Richtlijn verhuur
De speeltuin kan afgehuurd worden door:
● leden van de vereniging voor een kinderfeestje: zaterdag en zondag van 9:00 tot
13:00
● scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang: maandag- tot vrijdagochtend in overleg

Wat huur je
●
●
●
●
●

De speeltuin wordt verhuurd voor kinderfeestjes en klassenuitjes
De buitenruimte, inclusief de toiletten
Geen zalen van het buurthuis
Het winkeltje blijft gesloten
Eten, drinken, versiering wordt zelf meegenomen. Alles wordt na afloop netjes terug
gebracht.

Hoe huur je
●
●
●
●

Bel Cor op telefoonnummer 06-13 61 7700 door de week tussen 13:30 en 17:00 of
stuur een mailtje naar verhuur@speeltuinwesterhonk.nl
Op de vrijdag voor de gereserveerde dag haal je de sleutels op in de speeltuin
Na het huren (voor 13:15) laat je de speeltuin netjes achter. Om 13:30 moet de
speeltuin weer open kunnen voor publiek
Na afloop doe je de sleutels door de brievenbus bij Cor, aan de Welhoeckstraat 20

Hoe laat je de speeltuin achter
●
●
●
●
●

Haal eventuele versiering weg
Veeg de speeltuin (kunstgras en pad) aan
Laat de toiletten weer netjes achter
Stapel de stoelen weer netjes op
Neem zelf een vuilniszak mee en gooi je rommel weg. Er staat een restafvalcontainer
aan het begin van de straat

Algemene regels
●
●
●
●

Het algemeen reglement, bijgevoegd, geldt ook tijdens de verhuur (!). Zie ook:
www.speeltuinwesterhonk.nl/reglement
De huurder is daarnaast verantwoordelijk voor toezicht in de speeltuin en haar
toestellen
Volwassenen zijn aanwezig voor het begeleiden van kinderen. Let op (!): alcohol is
verboden (zie reglement)
Instructies van het speeltuin beheer/bestuur worden opgevolgd
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Toezicht op spelen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bij ongewenst gedrag: spreek (ook) de volwassenen aan, niet (alleen) de kinderen
In het reglement staat wat wel en niet mag
Niet voetballen in de speeltuin
Geen fietsjes, steps, etc. in de speeltuin. Parkeer deze bij de ingang
Stoelen alleen op het terras, zeker niet op het kunstgras
Houtsnippers niet in de zandbak of op het kunstgras
Naast de trampoline staat een bordje met de regels (schoenen uit, geen salto’s,
wisselen na een paar minuten, niet met te veel kinderen erop, geen volwassenen)
Glijbaan: alleen glijden, niet de glijbaan op lopen.
Grote glijbaan is van 6-12 jaar
Geen volwassenen en maximaal 3 kinderen op de fietscaroussel

Kosten
●
●
●

€ 30,- voor een ochtend in het weekend voor leden
Prijs voor scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang op aanvraag
We vragen een borg van € 50,-, die je terugkrijgt na een schone en nette oplevering
van de speeltuin en het terugbrengen van de sleutels
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