
  
 
 

Huis- en speelregels stadsspeeltuin De Speelhoorn 
 
 

 Spelen is geheel op eigen risico. 

 Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding in de speeltuin spelen. 

◦ Begeleiding is minimaal 18 jaar, legitimatie verplicht. 

 Gebruik de toestellen waar ze voor bedoeld zijn. 

 Volg te allen tijde instructies van het beheer op. De beheerder heeft de dagelijkse 
verantwoording op het terrein en is in bezit van een BHV-diploma. 

 Kinderen hebben te allen tijde een onderbroek/ zwembroek of luier aan. 

 Het is toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen. 

 Roken is alleen toegestaan op het terras. Roken is niet toegestaan in de gehele speeltuin. 

 Fietsen is niet toegestaan in de speeltuin. De fietsen alleen plaatsen op de daarvoor 
aangegeven plekken tot aan het hek van de speeltuin. 

 Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin. 

 Er mag geen alcohol gedronken worden in de speeltuin. 

 Het is verboden in de speeltuin drugs te gebruiken of te verhandelen. 

 Agressie wordt niet getolereerd in de speeltuin. 

 Stichting Netwerk heeft het recht foto’s te maken in de speeltuin en te gebruiken voor 
promotionele doeleinden, zoals op de website en eventueel in flyers. Als bezoekers hier 
bezwaar tegen hebben kunnen ze dat kenbaar maken bij de medewerkers van de speeltuin. 

 De speeltuin is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen.  

 Het is niet toegestaan om pinata’s of confetti(kanonnen) in de speeltuin te gebruiken. 
 
Algemene voorwaarden toegang stadsspeeltuin De Speelhoorn 
 

 Kinderen betalen voor de toegang vanaf het moment dat ze kunnen lopen tot en met de 
leeftijd van 12 jaar. 

 Overige bezoekers hoeven geen toegang te betalen. 

 Het is alleen mogelijk om de speeltuin te bezoeken onder begeleiding van een kind. 

 De organisatie van activiteiten en het beheer van de kiosk wordt gedaan door vrijwilligers.  

 Strippenkaarten en abonnementen zijn alleen geldig in het jaar van afgifte 

 Gezinsabonnementen zijn niet overdraagbaar aan andere kinderen 

 Op een abonnement kunnen kinderen ingeschreven worden met verschillende 
achternamen zolang ze maar deel uit maken van het gezin. 

 Groepsabonnementen kunnen alleen worden verstrekt aan instellingen, verenigingen en 
kinderopvangorganisaties en geldt alleen van maandag tot en met vrijdag. 

 De overige algemene voorwaarden van Stichting Netwerk zijn van toepassing. Deze zijn te 
vinden op www.netwerkhoorn.nl.


