Verhuurvoorwaarden
Speeltuin de Kievit heeft diverse verhuurmogelijkheden/arrangementen, te weten:
● Chalet/Loungehoek;
● Schoolreisje;
● Juffendag;
● Kinderfeestje.
Het huren van accommodaties in Speeltuin de Kievit kan via de website www.speeltuindekievit.nl. Communicatie over verhuur verloopt altijd via email (verhuur@speeltuin-dekievit.nl)
en bij uitzondering telefonisch. Alle medewerkers van Speeltuin de Kievit zijn vrijwilligers, dus
ook de mensen van het verhuurteam. Zodoende kan een reactie even op zich laten wachten,
maar het streven is om binnen 5 werkdagen te reageren.
Het staat vrij te vragen naar andere verhuurmogelijkheden (specials). Hou er rekening mee dat
Speeltuin de Kievit een stichting is en geen commerciële organisatie. Huren heeft altijd een
kind-gerelateerde functie. De stichting, en dus ook de huurder, heeft zich te houden aan de door
de gemeente Nuenen opgelegde kaders. Elke ‘special’ wordt door de stichting dan ook
zorgvuldig bekeken en gecontroleerd op de door de gemeente gegeven kaders.
Als huurder bent u bekend met de verhuurvoorwaarden van de door u gehuurde accommodatie.
Er kan zowel contant als met pin betaald worden. Het hebben van een abonnement van
Speeltuin de Kievit geeft geen recht op korting op verhuurmogelijkheden.
Onderstaand zijn de verhuurvoorwaarden per accommodatie/arrangement weergegeven.
Het Chalet en de Loungehoek
Het Chalet (houten blokhut midden in de speeltuin) en de Loungehoek (overkapte hoek achter
het Paviljoen, aan het zwembad) kunt u huren voor feestjes die nadrukkelijk kind gerelateerd
zijn, zoals een verjaardag. Speeltuin de Kievit biedt geen mogelijkheid om feestjes, anders dan
voor kinderen (tot 11 jaar) te vieren in de speeltuin. Een verjaardag van volwassenen of oudere
kinderen kunnen dus niet in de speeltuin gevierd worden.
Het chalet en de loungehoek kunt u tijdens openingstijden van de speeltuin huren van 13:30u
tot 17:30u. Kosten € 65,00 incl. 20 gasten.
U kunt tussen 13:00u en 13:30u uw voorbereidingen treffen voor uw feestje. Om 17:00u wordt u
verzocht de verhuurlocatie op te ruimen (veegschoon, afval in de containers, versieringen
opruimen ed.) Om 17:30u moet u de speeltuin verlaten. Wij vragen nadrukkelijk om uw
medewerking, onze vrijwilligers willen ook graag op tijd naar huis.

Prijs inclusief 20 gasten
De prijzen zijn inclusief 20 gasten. Uw eigen gezin worden hierin meegeteld.
Indien u meer dan 20 gasten ontvangt, betaalt u € 5,00 per 5 gasten extra. We hanteren een
maximum van 70 extra gasten per boeking.
Omdat de speeltuin uw gasten gastvrij willen ontvangen, is het belangrijk dat uw bezoekers zich
melden bij de entreetafel (graag nadrukkelijk vermelden bij uw uitnodigingen dat uw gasten zich
moeten melden, welke verhuurlocatie u heeft afgehuurd en dat ze zich kunnen melden onder
vermelding van de naam van de huurder). Daar zal uw bezoeker verteld worden waar u zich op
dat moment bevindt in de speeltuin. Dit om te voorkomen dat uw gasten worden aangesproken
en gevraagd worden om entree te betalen. Dit is voor alle partijen vervelend. Onze vrijwilligers
hebben uw medewerking hierin nodig.
Voorzieningen en spelregels Chalet en Loungehoek
Het Chalet en de Loungehoek zijn voorzien van:
● Koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker en magnetron. Geen vriezer!
● Muziek, BBQ, frituurpannen en open vuur zijn NIET toegestaan. Tevens is het
huren van een frietkraam niet toegestaan!
● Bij verlaten van de verhuurlocatie wordt deze schoon achtergelaten. Dat wil zeggen:
○ Koelkast schoon achterlaten;
○ Aanrechtblad en spoelbak schoonmaken;
○ Deurtjes aanrechtkastjes schoonmaken;
○ Vloer veegschoon achterlaten;
○ Evt. opgehangen versieringen weer verwijderen;
○ Asbakken legen en schoonmaken;
○ Afval op de grond rondom tafels opruimen zoals servetten, sigarettenpeuken,
rietjes van drinkpakjes, ijspapiertjes en chipszakjes;
○ Afval in de container bij de uitgang deponeren;
○ Indien u parasols gebruikt deze graag retour.
Annuleren:
● Bij regen kunt u kosteloos annuleren. Bij regenachtig weer neemt u op de dag zelf
(tussen 13.00u en 13.30u) contact op met de speeltuin. Het telefoonnummer is 040 780
2870. (Dit telefoonnummer is alleen beschikbaar tijdens openingstijden van de
speeltuin). Als er niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken en mailen naar
verhuur@speeltuin-dekievit.nl. Dan is uw afmelding in ieder geval geregistreerd.
Indien u de vooraf vastgelegde reservering om een andere reden dan slecht weer
annuleert 5 dagen voor uw reservering en/of u laat niet van zich horen, zijn wij
genoodzaakt om € 25,00 in rekening te brengen wegens misgelopen inkomsten.

Schoolreisje:
Tijdens het speelseizoen (met uitzondering van de zomervakantie) is het op maandag, dinsdag
en donderdag mogelijk een schoolreisje te boeken. Kosten hiervoor zijn €75,00 + €15,00 per
klas (maximaal 8 klassen van maximaal 35 kinderen).
U beschikt die dag exclusief met uw school over de speeltuin en mag gebruik maken van de
voorzieningen in het Chalet. U heeft de speeltuin tot uw beschikking van 9:00u tot 17:00u.
Voor het gebruik van het Chalet gelden de voorwaarden zoals genoemd bij het Chalet.
De winkel is niet open tijdens een schoolreisje, dus u dient zelf voor eten en drinken te zorgen.
Juffendag:
Tijdens het speelseizoen (met uitzondering van de vakanties) is het op woensdagochtend en
vrijdagochtend van 9:00u tot 12:00u mogelijk om een juffendag te boeken. Deze mogelijkheid is
nadrukkelijk voor juffen (en meesters) die bijvoorbeeld hun verjaardag willen vieren met de klas.
Er kunnen per ochtend verschillende scholen gebruik maken van deze mogelijkheid. U heeft de
speeltuin dus (mogelijk) niet exclusief tot uw beschikking. Per reservering mogen er maximaal 4
klassen tegelijk gebruik maken van een juffendag. U kunt geen gebruik maken van de
voorzieningen in het chalet of de loungehoek. Tevens is de winkel niet geopend, dus u dient zelf
te zorgen voor eten en drinken. Bij het verlaten van de speeltuin zorgt u dat de speeltuin weer
netjes wordt achtergelaten.
Kosten voor een juffendag zijn €15,00 per klas (maximaal 4 klassen, per klas maximaal 35
kinderen).
Kinderfeestje:
Tijdens het speelseizoen is het mogelijk om tijdens openingstijden een kinderfeestje te boeken.
Een dergelijke reservering houdt in dat er een picknicktafel wordt gereserveerd, dat er 3 kannen
ranja zijn inbegrepen en de jarige ontvangt een kadootje. Tevens wordt er per kind voorzien in:
• Zakje chips;
• Portie poffertjes;
• Een ijsje.
De kosten bedragen € 6,50 per kind en € 1,75 per volwassene (in de zomervakantie € 2,00).
Het maximum is 10 kinderen.
Er kan geen rekening gehouden worden met speciale dieet- en/of eetwensen.

