
VERHUURREGLEMENT 2020 SPEELTUINVERENIGING ‘DE BLEEK’ 

inleveren bij C. Rouwhorst, IJsvogel 16     Verhuurreglement 2020 Speeltuin ‘de Bleek’ 

 

Informatie en reservering: Cindy Rouwhorst 

          IJsvogel 16 
          Tel.nr. 06 – 1223 0603 
        Mail: crouwhorst09@gmail.com 

Kosten: 
 voor leden: € 35,00 per dagdeel + borg € 30,00 

 voor scholen: € 35,00 per dagdeel + borg € 30,00 

 voor niet leden: € 45,00 per dagdeel + borg € 30,00 
De kosten van huur en borg dienen bij het ophalen van de 
sleutel te worden voldaan. 
 

Algemene regels voor het huren van de speeltuin: 
 Gebruik maken van de speeltuin is voor risico van de huurder. 

 Je ontvangt de sleutel van de poort en van het speeltuingebouw. 

 Geen aanwonenden hinderen met auto’s voor de opritten. 

 Men mag muziek draaien, mits de buurt er geen hinder van heeft. 

 Men mag geen (zwak-)alcoholische dranken nuttigen. Indien men zich niet aan deze 
voorwaarden houdt en er vindt controle plaats door een BOA (gemeente) zijn boetes en alle 
kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van de huurder.  

 Het opzetten van een partytent en het gebruik van gas of elektrische barbecue is toegestaan. 
Het gebruik van een kolenbarbecue is niet toegestaan. Verder mogen er geen attributen in de 
speeltuin worden geplaatst. (bijv. een badje) 

 Van het voetbalveld achter de Ludgerusschool kan men géén gebruik maken. 

 De speeltuin kan men huren tot 20.00 uur. 

 Het bord “VERHUURD” kan door de huurder aan de poort gehangen worden. (het bord ligt in 
het speeltuingebouw.) Na afloop het bord a.u.b. terug leggen in het speeltuingebouw. 

 Schade, toegebracht aan eigendommen van de speeltuin, is voor rekening van de huurder. Dit 
dient direct door de huurder doorgegeven te worden aan C. Rouwhorst. 

 De speeltuin, de toiletten en het speeltuingebouw schoon achterlaten. 

 Vuilnis/afval in de juiste container deponeren.  

 Restafval wordt door de huurder meegenomen. Indien u restafval achterlaat in de 
speeltuin/container wordt € 30,00 van de borg ingehouden. 

 Het bestuur beslist bij onvoorziene omstandigheden. 
 

WIJ WENSEN U VEEL SPEELPLEZIER! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ga akkoord met het verhuurreglement 2020 Speeltuinvereniging ‘de Bleek’: 
 
Naam:  ________________________________________________________________________ 
 
Adres:  ________________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: _______________________ Ik ben lid / geen lid / school (doorhalen hetgeen n.v.t.) 

 
Datum huur: ___________________________ Tijd: ochtend / middag / dag (doorhalen hetgeen n.v.t.) 
 
Datum: ________________________ Handtekening: ___________________________________
   


