
Stichting Speeltuin “De Paddestoel”

Huisregels 

1. Speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen t/m 12 jaar. De speeltuin is geen kinderopvang, ouders 

of volwassen begeleiding blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen en hun

eigen gedrag. Vandaar dat kinderen in de speeltuin kunnen spelen tot en met de leeftijd van 12 

jaar. 

2. Kinderen mogen alleen worden toegelaten onder begeleiding van de ouders of een volwassene(n).

3. Fietsen in de speeltuin is niet toegestaan, fietsen stallen bij de in de daarvoor bestemde 

fietsrekken.

4. Voetballen in de speeltuin is alleen toegestaan op het trapveldje. 

5. Honden en overige huisdieren zijn in de speeltuin niet toegestaan, behalve blindengeleide - en 

hulphonden.

6. In de speeltuin dient men rekening te houden met elkaar en met de kleinste kinderen in het 

bijzonder.

7. Afval hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. 

8. In de speeltuin geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan op aangewezen plaatsen.

9. Het gooien van zand, stenen, het vechten en ruziemaken, discrimineren en klimmen over het hek is

strikt verboden en niet toegestaan.

10. Agressief en/of onacceptabel gedrag tegenover andere kinderen, ouders, beheerders, 

toezichthouders etc. wordt niet getolereerd. 

11. Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende middelen mee te nemen en te nuttigen of 

gebruiken in de speeltuin. 

12. Het bestuur behoudt zich het recht voor de speeltuin gesloten te houden. 

13. Wie zich niet aan de regels houdt, kan van het terrein worden verwijderd, of kan de toegang tot de 

speeltuin worden ontzegd. Bij herhaling van de overtreding kan intrekking van de 

abonnementskaart zonder restitutie volgen. 

14. Het beheerdersteam of daartoe door het bestuur aangewezen personen, zorgen voor naleving van 

bovenstaande regels.

15. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging, letsel of bij het zoek raken van

eigendommen. Het gebruikmaken van de faciliteiten van de speeltuin vindt te allen tijde plaats voor

eigen risico van de gebruiker, de stichting aanvaardt generlei aansprakelijkheid hoe ook genaamd 

bij het gebruik maken van de speeltuinfaciliteiten. 

16. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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