
VOORWAARDEN voor het gebruik van de zaal / speeltuin: 

Het gehuurde mag uitsluitend voor verjaardagen voor kinderen t/m 12 jaar, kraamfeesten of 

familiebijeenkomsten. Het is niet mogelijk te huren voor “feesten en partijen”.  

Kosten:    voor leden € 120,- , niet leden:  € 140,-  (= incl lidmaatschap tot maart 2024)  

Inbegrepen:  onbeperkt koffie / thee / siroop / water                                                                    

  ook inbegrepen is eindschoonmaak zaal / toiletten / afwas     

Huurtijden Zomer (april-oktober) : 10.30 - 14.30 uur  

Winter (november-maart) :  13 - 17 uur ( * keuze 11-15 uur / 12-16 uur) 

U kunt max 15 min voor aanvang naar binnen om in te richten. De binnenruimte, terras en 

speeltuin dient na afloop door huurders opgeruimd en VEEGSCHOON te worden 

achtergelaten.  

Koffie/thee wordt verzorgd door de vrijwilligers van dienst. Eigen consumpties zijn 

toegestaan. Geen sterke drank , met mate wijn / bier.  Op aanvraag verzorgen we friet of 

(halal-) snacks €1,25 p st, minisnacks per schaal €10,- / 36 st. I.v.m. hoge energiekosten is 

de minimale afname voor de frituur 2x snacks of 20 porties friet. Flesje frisdrank €1,25,  

cappuccino/ latte of bier €1,50. Vóóraf aangeven is noodzakelijk i.v.m. inkoop. De kosten van 

losse consumpties vb ijs/chips/snoep, gaan volgens prijslijst van de speeltuin. Er is PIN 

aanwezig. In het clubgebouw zijn een koelkast, een kookplaatje en een kleine 

magnetron/oven aanwezig voor het koelen/opwarmen van meegenomen etenswaren.  

Het gebruik van het clubgebouw en spelen in de speeltuin is op eigen risico. Het 

speeltuinbestuur en de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, vernielingen of 

vermissingen van persoonlijke eigendommen of eigendommen van de gebruiker. Gebruiker 

verplicht zich de ruimte achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is 

aangetroffen. Schade wordt verhaald op de huurder. In het clubgebouw van de speeltuin is 

(afhankelijk van de geldende coronamaatregelen) plek voor ca 30-35 volwassenen.  

Gebruiker mag kosteloos gebruik maken van de aanwezige geluidsapparatuur (aansluitkabel 

voor uw telefoon/ tablet of gebruik van cd-speler). Gebruiker mag kosteloos gebruik maken 

van het aanwezige serviesgoed (borden, schotels, glazen, mokken, bekers) en bestek. 

Voorzichtig met glaswerk op het terras i.v.m. de veiligheid van de kinderen. 

Roken is in het hele gebouw en de speeltuin niet toegestaan (gemeentelijke verordening 

2020).  Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, vuurwerk (inclusief sterretjes) is 

i.v.m. de brandveiligheid verboden. Barbecue niet toegestaan.  

Confetti en party-ploppers zijn niet toegestaan!                                                          

 

Huisdieren zijn verboden in het gebouw en speeltuin. Hulphonden uitgezonderd. 

 

Annuleringskosten:  binnen 30 dagen voor aanvang huur: 50 % van de huursom. 

Abonnementskosten á €20,- worden niet teruggestort, u blijft lid van de speeltuinvereniging. 

De huur kan ook namens de speeltuin geannuleerd worden, indien geen vrijwilliger 

beschikbaar is voor de uitvoering of wanneer door corona-omstandigheden geen 

bijeenkomst toegestaan is.  Het reeds betaalde huurbedrag (min €20,-) wordt dan 

teruggestort. Uw kinderen blijven lid van de vereniging. 


