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Welkom in onze speeltuin!  
Informatie en mededelingen voor bezoekers.  

Algemeen: 

• In de speeltuin werken vrijwilligers. Dit zijn tuinhulpen. Zij zijn niet 
verantwoordelijk voor uw kinderen, dat bent u te allen tijde zelf. Een 
tuinhulp zorgt dat u met uw kinderen heerlijk in de speeltuin kunt 
vertoeven. Zij letten op naleving van de huisregels en de mededelingen 
zoals hier genoemd. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft. 

• U betreedt de speeltuin en gebouw op eigen risico. 
• Kinderen onder de 6 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten. 
• Een begeleider dient minimaal 16 jaar te zijn. 
• Als lid, dient u het speeltuinpasje altijd bij u te hebben, ook als uw kind 

alleen komt spelen. 
• Het gebruik van alcohol is nergens toegestaan. 
• In de kiosk kunt u koffie, thee, diverse frisdrank, en heerlijke versnaperingen 

tegen een redelijke prijs kopen. 
• Bankbiljetten van 50 euro en meer nemen wij niet aan. Kunnen wij niet 

wisselen. 
• De speeltuin is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of kapot gaan van 

eigendommen. 
• Vereniging, noch bestuur, noch tuinhulpen of andere vrijwilligers, 

verbonden aan de speeltuin, zijn aansprakelijk voor ongevallen, 
beschadiging, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen. 

• Er mag in het gehele clubhuisgebouw niet gerookt worden. Wel op het 
terras, vraag a.u.b. een asbak bij de kiosk en gooi geen sigaretten op de 
grond. 

• Huisdieren worden niet toegelaten, met uitzondering van hulphonden. 
• In de speeltuin is minimaal badkleding verplicht. 
  

Toilet: 

• Alle bezoekers van de speeltuin gaan buiten naar het toilet. 
• Indien nodig is toiletpapier te verkrijgen bij de kiosk. 
• Het toilet dient netjes en schoon achtergelaten te worden, meld u 

eventuele klachten a.u.b. bij de tuinhulp! 



Speeltuin schoon!: 

• Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.  
• Luiers horen in de daarvoor bestemde luieremmer. 
• Sigarettenpeuken dienen in de asbak te worden gedaan en bij vertrek 

a.u.b. zorgen dat ze uit zijn en in de afvalbak deponeren. 
• Als uw kinderen in de speeltuin spelen, en daarbij dan een ijsje, snoep of 

limonade etc. gebruiken, let u er dan a.u.b. op dat zij ook de papiertjes etc. 
in de afvalbakken deponeren, er staan er genoeg in de hele speeltuin. 

  
Sociale aspect tijdens het spelen en verblijf in de speeltuin: 

• We komen om te SPELEN, dus pesten, schelden, ruzie maken doen we 
niet !!! 

• Houd u rekening met elkaar, de speeltuin is voor iedereen. 
• Kinderen die herhaaldelijk gewaarschuwd zijn en de regels niet opvolgen, 

worden tijdelijk de toegang ontzegd. 
• Tuinhulpen en andere vrijwilligers, die verbonden zijn aan de speeltuin, zijn 

te allen tijde bevoegd bezoekers te verwijderen wegens agressief, 
onzedelijk, luidruchtig of vernielzuchtig gedrag, alsmede wegens ander 
gedrag dat in strijd is met de regels hier vermeld. Zo nodig schakelen wij 
direct de politie in. 

  

Wij wensen u heel veel plezier in ons gebouw en onze speeltuin! 
Het bestuur van speeltuinvereniging Stadpolders. 

Bestuursbesluit, 19-02-2018 

  

 


