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Wat fijn dat je ervoor hebt gekozen om je feestje in Wijkspeeltuin De Boog te vieren. Om het 
voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken hebben we deze gebruiksvoorwaarden 
opgesteld.   
  
Tijdens onze openingstijden is het mogelijk om de ruimte te reserveren voor een feestje. Kijk 
voor onze actuele openingstijden op http://www.wijkspeeltuindeboog.nl/openingstijden/ 
Een half uur voor sluitingstijd dient het feestje te zijn beëindigd zodat er voldoende tijd is om 
de ruimte netjes achter te laten en de dienstdoende beheerder ook op tijd naar huis kan. 
 
De speeltuin is een openbare aangelegenheid wat maakt dat het niet mogelijk is om de 
speeltuin of het honk in zijn geheel af te huren. Het honk moet ten aller tijden toegankelijk 
zijn voor het personeel. Tijdens het feestje blijft het voor overige bezoekers mogelijk om een 
versnapering te kopen en bij slecht weer binnen te kunnen schuilen (daarvoor is een aparte 
ruimte beschikbaar. Wij kunnen niet helemaal uitsluiten dat je daar tijdens het feestje 
minimale hinder van ondervindt). 
 
De binnenruimte is geschikt voor ongeveer 20 personen. In verband met 
veiligheidsvoorschriften vragen we je hiermee rekening te houden.  
Wat betreft de buitenruimte zijn meer gasten toegestaan. Wel vragen we je om rekening te 
houden met andere gebruikers in de speeltuin.  
 
Het is mogelijk om bijvoorbeeld knutselmateriaal of spelletjes van ons te gebruiken. Bespreek 
dit vooraf als je hier gebruik van wilt maken, zodat wij dat kunnen klaarzetten. Partytent, 
terrasverwarmers of het grotere spelmateriaal zijn te huur bij Dock Sport en Speluitleen via 
www.dock.nl/utrecht  of bel 030 280 90 81. Het opzetten van een partytent of springkussen 
mag uitsluitend na goedkeuring van de beheerder en is op eigen risico. 
 
Gegarandeerd mooi weer tijdens je feestje? 
Dan reserveren we de picknicklounge voor je. Zit je liever ergens anders laat het ons tijdig 
weten, dan reserveren we een andere plek voor je. Het zelf bijschuiven van een extra tafel is 
toegestaan, mits er voldoende zitplaats voor anderen overblijft en je deze na afloop weer 
terugzet.  
 
KEUKENINVENTARIS: Koelkast - Gasfornuis & Oven - Magnetron - Tostiapparaat - Koffieautomaat - 
Waterkoker (zelf theezakjes meenemen).  
24-delig bestek, ontbijt en dinerborden, 24-delig kinderbestek, kinderservies, 2 koffiekannen, 4 theekannen, 6 
limonadekannen en meer. 
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Door de volgende punten op te nemen in onze huisregels hopen wij een nog veiliger klimaat 
te creëren voor onze bezoekers. 
 
Honden zijn niet toestaan (behalve hulphonden).  
 
Omdat onze speeltuin een openbare gelegenheid is en eigendom is van de gemeente Utrecht, 
is roken en het gebruik van alcohol niet toegestaan in de speeltuin.  
 
Versieren: Dat mag natuurlijk. Graag alle versieringen na afloop weer verwijderen en 
opruimen in verband met brandveiligheid en het milieu. Wensballonnen & folie-confetti zijn 
daarom ook niet toegestaan.  
 
Schoonmaken: gebruikte ruimte moeten netjes en veegschoon worden opgeleverd. Gebruikt 
serviesgoed afwassen, afdrogen en opruimen of plaatsen in de vaatwasser en het afval in de 
daarvoor bestemde container.  
 
Nooddeur: de zaal is voorzien van een nooddeur. Deze deur kan van buiten af niet geopend 
worden, van binnen kan hij niet op slot worden gedraaid. Deze deur mag open op eigen risico. 
Let op met vingers. Deze deur niet is beveiligd met vingerstrips!   
  
Voor het gebruik van de ruimte zien wij graag een donatie tegemoet van tenminste € 35,00 
voor de eerste 3 uur. Daarna betaal je een uurtarief van €5,00. Vier jij je feestje voor 
openingstijd dan geldt het tarief van € 5,00 voor elk uur voor opening. Daarna gaat het 
dagtarief (35 euro voor de eerste 3 uur) in. 
Deze kan je, bijvoorkeur vóór gereserveerde datum, overmaken op het rekeningnummer van 
stichting Wijkspeeltuin De Boog onder vermelding van naam en feestdatum.  
NL51 TRIO 0197.956.041 tgv Stichting Wijkspeeltuin De Boog. 
 
Wijkspeeltuin De Boog behoudt zich het recht om extra kosten in rekening te brengen voor 
eventuele geleden schade.  Maar ook om een feestje te beëindigen als men zich niet aan de 
voorwaarden houdt.  
  
Team van Wijkspeeltuin De Boog,  
06-36056645  
 
 
 
 Wil je het feestje extra leuk maken? Dat kan!  

 
Ideeenbus: www.ideeenbus.nu 06-29287732 
 


