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Voorwaarden Verhuur speeltuin Bijdorp 

Artikel 1: Omvang huur 

✓ Huurder huurt speeltuin met of zonder speeltuingebouw voor het overeengekomen bedrag exclusief borg. 

✓ Huurder kan gebruik maken van alle speeltoestellen en faciliteiten aanwezig in de speeltuin. Tevens kan 

huurder beschikken over de gastouderkeuken en aanwezige apparatuur (koelkast, vriezer, koffiemachine, 

waterkoker en magnetron).  

 

Artikel 2: Huurprijs en waarborgsom 

✓ De huurprijzen staan vermeld op de website en zijn per blok verschillend. De vermelde prijzen zijn exclusief de 

waarborgsom. 

✓ De waarborgsom bedraagt € 100,-- per keer. Deze borg wordt binnen 14 dagen na verhuur teruggeboekt  op 

het bij de verhuurder bekende bankrekeningnummer van de huurder indien, na controle, alles in orde is 

bevonden en het verhuurreglement is nageleefd. 

 

Artikel 3: Betalingstermijnen 

✓ De volledige huursom inclusief waarborgsom dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn 

bijgeschreven op de bankrekening van speeltuinvereniging Bijdorp. 

✓ De verschuldigde bedragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL27RABO0100950248 ten name van 

Speeltuinvereniging Bijdorp onder vermelding van factuurnummer, naam, lidmaatschapsnummer, datum 

verhuur. 

✓ De verhuurovereenkomst is definitief op het moment dat de huursom door Speeltuinvereniging Bijdorp op sw 

betaalrekening is bijgeschreven.  

 

Artikel 4: Overige bepalingen 

✓ Verhuur geschiedt alleen aan leden van Speeltuinvereniging Bijdorp. 

✓ Verhuur van de speeltuin is dus exclusief voor leden. Het is dan ook niet toegestaan de speeltuin te huren voor 

iemand anders die geen lid is van de speeltuin. 

✓ De speeltuin, met of zonder speeltuingebouw, kan gehuurd worden voor diverse doeleinden. De hoofdzaak is 

en blijft kinderfeestjes en verjaardagspartijtjes. Het is mogelijk om de speeltuin voor andere doeleinden te 

huren, in overleg en met toestemming van de verhuurder. 

✓ De huurperiode bestaat uit blokken welke op de website vermeld staan. U kunt op de dag van huur de 

speeltuin 30 minuten voor de aanvang van het gehuurde blok de speeltuin betreden.  

✓ Speeltuinvereniging beschikt niet over een horecavergunning of ontheffing. Het is dan ook niet toegestaan 

alcoholische dranken te schenken of te nuttigen. Speeltuinvereniging is aansprakelijk. Als huurder bent u 

verantwoordelijk voor de naleving van de regels opgenomen in het reglement en de huurvoorwaarden. 

Eventuele boetes voortvloeiend uit het niet naleven zullen worden doorbelast aan de huurder. 

✓ Roken is te allen tijde verboden in en rond de speeltuin. Ook hier geldt dat eventuele boetes voortvloeiende uit 

het niet naleven zullen worden doorbelast aan de huurder. 

✓ Parkeren geschiedt op het parkeerterrein van Sport- en Recreatiecomplex De Wasbeek, van Alkemadelaan 12 

te Sassenheim. Vanaf dit parkeerterrein kunnen bezoekers binnendoor naar de speeltuin lopen. 

✓ U dient het gehuurde netjes en schoon achter te laten. Zie hiervoor de checklist in de gastouderkeuken en 

grote keuken in het speeltuingebouw. Indien de schoonmaak en opruimen niet naar behoren is, zal verhuurder 

de kosten hiervoor inhouden op de borg.  
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