Formulier aanvraag feestjes en partijtjes
Gewenste datum feestje:
Aanvangstijd:

Eindtijd:

Naam jarige:

jongen / meisje

Hoe oud wordt de jarige:
06-nummer:
E-mailadres:
================================================================
Aantal genodigde kinderen:

(x € 6,00)

Aantal genodigde volwassenen:

(x € 1,00)

================================================================
Naam medewerker:
Borg à € 10,00:

☐ betaald

Datum aanvraag:
of

Partijtje vooraf betaald: ☐ betaald

Handtekening vrijwilliger+stempel:

Handtekening aanvrager:

………………………………

……………………………….

================================================================

Arrangement: €6.00 per kind
þ

Gebruik natuurspeeltuin

þ Gereserveerde tafel met stoelen
þ

Slingers bij tafel

þ Kan limonade (2/3 bekers per kind)

þ

Tosti, hotdog of poffertjes

þ

Zakje chips of popcorn

þ

Waterijsje (tot € 1,00)

þ

Zakje snoep na afloop

De borg die bij aanvraag betaald moet worden, wordt verrekend met het bedrag van het feestje cq partijtje.
Indien u 24 uur vantevoren afzegt, kunt u met deze aanvraag uw borg terugkrijgen in de kantine, mits deze
ondertekend is door een medewerker. Minder dan 24 uur voor aanvang afzeggen betekent dat u dan uw borg
niet terugkrijgt.

Let op: Begeleiders betalen de normale entreeprijs en rekenen consumpties apart af.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1. De ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen, ook al is
de speeltuin normaal open.
2. De ondertekenaar is verplicht ervoor zorg te dragen dat noch hij, noch zijn gasten, overlast
aan gebruikers en/of bewoners van naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin
zal veroorzaken.
3. Het is mogelijk buiten de reguliere openingstijden gebruik te maken van de speeltuin zie
verhuur op website.
4. Het is de ondertekenaar niet toegestaan huisdieren in het gebouw of in de speeltuin toe te
laten.
5. Het is niet toegestaan in de kantine of speeltuin te roken.
6. De speeltuin blijft tijdens de normale openingstijden van de speeltuin toegankelijk voor andere
bezoekers.
7. Er mag geen alcohol geschonken worden en worden meegebracht. Dit i.v.m. vergunningen.
8. Het is niet toegestaan drinken en etenswaren zelf mee te nemen zonder overleg, m.u.v.
bijvoorbeeld een taart bij een viering.
9. Versiering mag opgehangen worden maar niet met plakband. We hebben op diverse plekken
haakjes hangen.
10. Het in de kantine aanwezige meubilair mag alleen met toestemming verplaatst worden en
dient na afloop in de oorspronkelijke opstelling achtergelaten te worden.
11. Bij onenigheid tussen ondertekenaar en contactpersoon of vrijwilligers van Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk! beslist het bestuur van Stichting Speeltuin Zeewijk Natuurlijk. Deze beslissing is
bindend.
12. Gaat de verjaardag onverhoopt niet door, en is er niet tijdig geannuleerd dan zal de borg in
rekening worden gebracht.
13. Nadat de overeenkomst is ondertekend heeft de ondertekenaar recht op hetgeen
afgesproken en ondertekend is.
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