
HUISREGELS FEESTJES 2021/2022 LAAGSEIZOEN 
nieuw stijl 

 
Aan het vieren van een feestje in de speeltuin zijn enkele huisregels verbonden. Vriendelijk verzoek deze regels 
in acht te nemen. 
 
Algemeen: 
De speeltuin is toegankelijk voor iedereen 
Volg altijd de aanwijzingen van de speeltuinmaker op 
De binnenruimte biedt ruimte aan max 20 personen 
 
 
Wat absoluut niet mag: 
Honden zijn niet toestaan (behalve hulphonden).  
Roken 
Alcohol	
	
Houd rekening met: 
 
De speeltuinmakers. Wij gunnen het van harte om hier een feestje te vieren. Echter is het binnengebouw ook 
onze werkplek. We zullen de binnenruimte moeten delen. 
 
Andere bezoekers: Wij zien erop toe dat andere bezoekers geen hinder ondervinden van het feestje. 
Maar in geval van slecht weer moeten ook zij er van op aan kunnen binnen te kunnen schuilen. Dit gebeurt op 
aanwijzing van de dienstdoende speeltuinmaker.  
 
Versieren: Graag alle versieringen na afloop weer verwijderen en opruimen in verband met brandveiligheid en 
het milieu. Wensballonnen, folieconfetti en waterballonnen zijn daarom ook niet toegestaan. 
Het opzetten van een partytent mag uitsluitend na goedkeuring van de speeltuinmaker en uitsluitend op de door 
hem/haar aangewezen plek in het gras. 
 
Keuken: De keuken is toegankelijk voor de gastvrouw/gastheer van het feestje. Vriendelijk verzoek om niet 
meer mensen dan nodig in de keuken toe te laten. Kinderen zien we liever niet in de keuken. 
	
Schoonmaken: gebruikte ruimte moeten netjes en veegschoon worden opgeleverd. Gebruikt serviesgoed 
afwassen, afdrogen en opruimen of plaatsen in de vaatwasser en het afval buiten in de daarvoor bestemde 
container deponeren.  
We zien graag dat het feestje een half uur voor sluitingstijd wordt beëindigd zodat er voldoende tijd overblijft 
om de ruimte netjes achter te laten. 
	
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. Met het oog op extra ventileren mag deze deur worden geopend. Weliswaar 
op eigen risico.		
	
	
Betalen: Voor het gebruik van de ruimte zien wij graag een donatie tegemoet van tenminste € 50,00 voor de 
eerste 3 uur. Daarna betaal je een uurtarief van €10,00 per uur.  
Koffie kun je afkopen voor € 17,50 onbeperkt, of 1,50 per kopje. 
Betalen doe je achteraf. 
 
Betalen kan uitsluitend met pin bij de dienstdoende speeltuinmaker.	
Wijkspeeltuin De Boog behoudt zich het recht om extra kosten in rekening te brengen voor eventuele geleden 
schade.  	

  
Als je vragen hebt of annuleringen van het feestje zijn wij bereikbaar op 06-36056645  
info@wijkspeeltuindeboog.nl 
 
 


