
Algemeen Speeltuin Reglement

Inleiding

Vereniging speeltuin Burcht ter Cleeff is een particuliere vereniging met als voornaamste
doelstelling om op een kostendekkende wijze speelgelegenheid te creëren voor kinderen
tot circa 12 jaar. De vereniging doet dit door het openhouden, beheren en onderhouden
van de speeltuin aan de Van Dortstraat 3. Voor financiering is de vereniging afhankelijk
van subsidies, entreegelden, verkopen en donaties.

Een dergelijke opzet kan alleen voortbestaan als iedereen: bestuurslid, beheerder,
vrijwilliger en bezoeker actief meewerkt aan het in stand houden van de speeltuin, hetzij
door actieve deelname, hetzij door zich te houden aan de regels en zodoende mee te
werken aan een veilige, schone en sociaal verantwoorde speelomgeving.

Dit reglement heeft tot doel regels duidelijk te stellen en daardoor excessief gedrag te
herkennen, te kunnen beoordelen, indien nodig te kunnen bestraffen en het liefst te
voorkomen.

Benamingen:

- Onder bezoeker wordt verstaan degene die de speeltuin betreedt, zowel lid,
huurder, betalende bezoeker als niet-betalende bezoeker.

- Onder bestuur of bestuurslid wordt verstaan de bestuursleden van vereniging
speeltuin Burcht ter Cleeff zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te
Haarlem.

- Onder beheerder wordt verstaan de persoon die namens de vereniging belast is
met het beheer van de speeltuin.

- Onder speeltuin wordt verstaan het terrein aan de Van Dortstraat 3 te Haarlem,
waarop speeltuin Burcht ter Cleeff is gevestigd inclusief het gebouw dat in
gebruik is bij vereniging speeltuin Burcht ter Cleeff. De natuurspeelplaats maakt
onderdeel uit van de speeltuin.

- Onder vereniging wordt verstaan de vereniging speeltuin Burcht ter Cleeff.
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1. Algemeen

1.1. Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. Er wordt namens de
vereniging geen toezicht gehouden op kinderen die in de speeltuin spelen.

1.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke
eigendommen.

1.3. De vereniging is niet aansprakelijk voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel.
1.4. Door het betreden van de speeltuin aanvaardt de bezoeker dit reglement en

verbindt zich dit naar beste kunnen en als goede gast na te leven.
1.5. Een bezoeker dient zich behoorlijk te gedragen overeenkomstig hetgeen in het

maatschappelijk verkeer betamelijk is.
1.6. Voor houders van een jaarabonnement gelden dezelfde regels als voor ieder andere

bezoeker.
1.7. Een bezoeker dient de aanwijzingen van, de beheerder en/of bestuursleden direct

op te volgen.
1.8. De vereniging kent een huurreglement waarin aanvullende voorwaarden zijn gesteld

in geval van huur van de speeltuin.

2. Vervoermiddelen

2.1. Fietsen, brommers en overige vervoermiddelen dienen zodanig geplaatst te worden
dat zij de ingang naar de speeltuin niet blokkeren.

2.2. Het is niet toegestaan een vervoermiddel de speeltuin mee in te nemen. Een
uitzondering hierop vormen kinderfietsjes, kinderwagens, vervoer voor invaliden of
vervoer voor ouden van dagen.

3. Entreegelden

3.1. Een bezoekers dient zich bij binnenkomst zo spoedig mogelijk te melden bij de
beheerder voor het betalen van de entreeprijs.

3.2. De entreeprijs en overige tarieven worden jaarlijks door het bestuur van de
vereniging vastgesteld.

3.3. Leden kunnen jaarlijks een abonnement kopen. Abonnementen staan op naam en
zijn niet overdraagbaar of verhandelbaar.

4. Toegang

4.1. Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de daarvoor
bestemde poort.

4.2. Er wordt geadviseerd om kinderen jonger dan 6 jaar door een toezichthoudend
persoon te laten begeleiden. De beheerder houdt geen toezicht op kinderen die in
de speeltuin spelen.

4.3. De toegang tot de natuurspeelplaats is beperkt tot kinderen vanaf 7 jaar met een
zwemdiploma. Let op, de natuurspeelplaats grenst aan en sloot en is gevaarlijk voor
kleine kinderen die niet kunnen zwemmen. Ouders en verzorgers dienen er op toe te
zien dat de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vallen niet in de
natuurspeelplaats komen als zij niet aan de voorwaarden daarvoor voldoen.

4.4. In de speeltuin worden geen katten, honden of andere huisdieren toegelaten.
4.5. Uit veiligheidsoverweging wordt in de speeltuin geen losse speelvoorwerpen zoals

ballen, loopklossen enzovoorts toegelaten. Speelvoorwerpen voor in de zandbak,
zoals plastic emmertjes, zeefjes, schopjes enzovoorts zijn wel toegestaan.

4.6. Een bezoekers mag geen alcoholische dranken bij zich hebben of gebruiken.
4.7. Het is voor een bezoeker verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin te

bevinden tenzij daarvoor toestemming is verleend door het bestuur.
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5. Speeltoestellen en voorzieningen

5.1. De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier waarvoor ze bedoeld
zijn. De toestellen zijn in principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer
12 jaar.

5.2. De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet
langdurig bezet te houden.

5.3. Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het
spelen niet worden gedragen of gebruikt.

5.4. Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen.
Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en worden geadviseerd preventief op
te treden.

5.5. Het gebruik van de toiletten is gratis. De bezoeker is verantwoordelijk voor een juist
en net gebruik hiervan. Wij verzoeken u de toiletten schoon te houden en eventuele
“ongelukjes” zelf te verhelpen. Meldt onregelmatigheden, tekort aan toiletpapier of
zeep enzovoorts zo spoedig mogelijk bij de beheerder.

6. Consumpties

6.1. Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties is toegestaan, als andere
bezoekers van de speeltuin daar geen last van hebben. Wij verzoeken u afval van
eigen meegebrachte consumpties zoveel mogelijk zelf mee terug te nemen.

6.2. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
6.3. In de speeltuin is een aantal artikelen, waaronder snoep, ijs en limonade te koop. De

prijzen van deze artikelen zijn vermeld bij het gebouw. Met de koop van artikelen in
de speeltuin steunt u het voortbestaan van de speeltuin.

6.4. Het gebruik van glas is in de speeltuin niet toegestaan.
6.5. Roken in de speeltuin is niet toegestaan.

7. Overtreding, schade en veiligheid

7.1. Bij geconstateerd wangedrag kan de beheerder, of een aanwezig bestuurslid u
verzoeken uw gedrag aan te passen of de speeltuin te verlaten zonder restitutie van
de toegangsprijs.

7.2. Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of
langer door het bestuur worden ontzegd

7.3. Van diefstal, ongeoorloofde aanwezigheid in de speeltuin of (poging tot) inbraak
wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

7.4. Bomen, struiken, bloembakken etc. dienen met rust gelaten te worden.
7.5. Door een bezoeker veroorzaakte schade zal worden verhaald op de bezoeker.

Ouders en verzorgers zijn aansprakelijk voor de schade, die de aan hen
toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.

7.6. In het kader van veiligheid verzoeken wij de bezoeker schade of gevaarlijke situaties
zo snel mogelijk te melden bij de beheerder.

8. Klachten en suggesties

8.1. De vereniging kent een mogelijkheid om klachten en suggesties kenbaar te maken bij
het bestuur. Mail daarvoor naar info@burchttercleeff.nl. Je krijgt binnen 1 maand
antwoord.
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