
Verhuurreglementen  
 
 
Huurprijs speeltuin met berging (BBQ, familiefeestje): 
 
Leden : 15 euro huur  +  2 euro p.p., incl. 1 kop koffie/limonade gratis. 
   Met beschikking over de berging. 
 
Niet leden : 25 euro huur  +  2 euro p.p., incl. 1 kop koffie/limonade gratis. 
    Met beschikking over de berging. 
 
Huurprijs speeltuin zonder berging (kinderfeestjes): 
 
Leden  : gratis, incl. 1 kop koffie/limonade gratis. 
 
Niet leden  : 2 euro p.p., incl. 1 kop koffie/limonade gratis, begeleiding (max. 2 pers.) gratis. 

 
Huurprijs speeltuin voor verenigingen: 
 
Vereniging uit Nieuwlande : 15 euro huur + 2 euro p.p., incl. 1 kop koffie/limonade gratis.  

  Met beschikking over de berging. 
 
Vereniging buiten Nieuwlande : 25 euro huur + 2 euro p.p., incl. 1 kop koffie/limonade gratis. 

  Verhuur alleen in combinatie met een activiteit voor kinderen. 
  Met beschikking over de berging. 
 

De prijs voor leden geldt als degene die het organiseert lid is van de speeltuin. 
 
Overige reglementen m.b.t. de huur van de speeltuin: 
- Bij de prijs zit per persoon 1 beker koffie, thee of limonade inbegrepen. Wordt er meer geconsumeerd dan dient dit genoteerd te 

worden zodat dit in rekening gebracht kan worden. 
- Er bestaat de mogelijkheid om ijs, snoep of chips te nuttigen, ook dit dient genoteerd te worden en wordt na afloop in rekening 

gebracht. 
- De rekening wordt na afloop door de speeltuin opgemaakt en verstuurd naar het opgegeven adres. Het is mogelijk om de 

rekening over te maken op rekeningnummer NL26 RABO 37.72.10.277 t.n.v. Speeltuinvereniging Nieuwlande. 
- De bij Wim en Puk Bisschop (Boerdijk 6, buiten aan de haak bij de schuurmuur) opgehaalde sleutel past op alle deuren waar de 

huurder toegang tot heeft. Loophek, deur unit, deur keuken, deur berging, deur tuinhuisje (zandbak speelgoed) en in geval van 
nood het grote hek uitkomend op de Boerdijk (denk aan de veiligheid voor de kinderen). 

- In geval van een barbecue is de huur van de speeltuin alleen mogelijk in combinatie met de berging. Men dient zelf voor de 
barbecue, het vlees en het overige te zorgen.  

- De barbecue dient ten alle tijden buiten gebruikt te worden, ook in het geval van een elektrische barbecue. Dit i.v.m. brandgevaar 
en stankoverlast. Bij gebruik van elek. barbecues maximaal 2 gebruiken om overbelasting van het elektranet te voorkomen. 

- Na afloop van een barbecue/feestje dient men zelf de vuilniszak (indien gebruikt) uit de berging mee te nemen zodat er geen 
etensresten in de speeltuin achter blijven. Gelieve geen etensresten in de aanwezige afvalbakken gooien (deze blijft te lang staan 
met alle gevolgen van dien). Is er na afloop van een barbecue/feestje toch vuilnis achter gebleven welke wij moeten afvoeren dan 
zijn wij genoodzaakt om dit in rekening te brengen. 

- Er is geen bezwaar als er muziek gedraaid wordt. Houd wel rekening met de omwonenden. Dus niet te hard en niet te laat. 
- Er bestaat de mogelijkheid om verlengsnoeren van de speeltuinvereniging te lenen, dit dient echter tijdig aangegeven te worden. 
- Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het gatendoel en andere spelletjes die in de berging of het schuurtje staan 

opgeslagen.  
- Het gebruik van de toestellen is voor eigen verantwoordelijkheid, men dient dus zelf te zorgen voor toezicht. 
- Bij het ontstaan van schade aan de toestellen of attributen van de speeltuin is dit voor rekening van de huurder. 
- Na afloop van de huur dient de keuken, de toiletten, de berging en de speeltuin weer netjes opgeruimd en schoon achter gelaten 

te worden. Moeten alle deuren weer op slot gedaan worden en de sleutel weer bij Wim en Puk Bisschop (Boerdijk 6) 
weggehangen worden. Mocht de speeltuin niet schoon en opgeruimd achtergelaten zijn dan worden de schoonmaakkosten in 
rekening gebracht. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Speeltuinvereniging ’t Speulbossie 
verhuur@speulbossie.nl  


