
We strive to make every visitor to Kinder Speelparadijs to experience a pleasant stay. Everyone must 

be able to count on a clean, safe environment and a cozy atmosphere. We cannot do this without 

your cooperation. For this reason, we request your attention to our house rules with the request to 

respect and comply with them.

Prerequisites
• Follow the instructions of our employees at all times

• Children may only play under the supervision of a parent or guardian (at least 18 years)

• Parents / supervisors must ensure that the children adhere to the instructions and regulations.

Use of the catering area
• Keep cups, plates, bottles and the like within the catering area

• Food and drinks may only be consumed at the tables

• Please note, food and beverages from outside the catering area are not permitted

• Please dispose of waste in the designated bins

• Keep toilets and other areas clean and report any defects

Playroom
• It is not allowed to enter the playground equipment with shoes, socks are i.v.m. safety and hygiene

        mandatory

• We recommend that children play with airy but covered clothing to prevent scorching

• Please allow the children to use the shoe rack

• Slides may only be used when sitting alone

• Remove sharp objects from clothing of your playing children. Also consider any jewelry

• Do not allow your child to chew gum or other sweets while playing because of choking hazard

• Children with make-up may not enter the monkey cage

• If your child has a “late-to-the-toilet accident”, inform one of our employees immediately.  

        This way we can ensure that all play structures remain hygienically clean

General
•	 Your	visit	to	Kinder	Speelparadijs	(Camping	de	Somerense

	Vennen),	playing	and	using	the	devices	and		 	

facilities is entirely at your own risk

•	 Kinder	Speelparadijs	reserves	the	right	to	refuse	or	deny	a
ccess	to	persons

• Pets are not allowed (with the exception of guide dogs)

•	 Kinder	Speelparadijs	(Camping	de	Somerense	Vennen)	is		n
ot	liable	for	any	damage,	consequences	of	 

								damage	or	loss	during	the	stay	inside	the	site	of	Kinder
	Speelparadijs		(Camping	de	Somerense	Vennen)

• We do not serve alcohol to visitors under the age of 18

• It is forbidden to smoke

• We reserve the right to deviate from

  opening and closing hours

Rules

thank you for your understanding



Wij streven ernaar om elke bezoeker van Kinder Speelparadijs een zo prettig mogelijk verblijf te 

laten ervaren. Iedereen moet kunnen rekenen op een schone, veilige omgeving en een gezellige 

sfeer. Hierin kunnen wij niet zonder uw medewerking. Om die reden vragen wij uw aandacht voor 

onze huisregels met het verzoek deze te respecteren en na te leven.

eerste vereisten
•		 Volg	ten	allen	tijden	de	aanwijzingen	van	onze	medewerker

s

•  Kinderen mogen alleen spelen onder toezicht van een ouder of begeleider (tenminste 18 jaar)

• Ouders/begeleiders dienen erop toe te zien dat de kinderen zich houden aan de instructies en   

 regelementen

Gebruik van het horecagedeelte
•		 Houd	kopjes,	bordjes,	flesjes	e.d.	binnen	het	horecagedee

lte

•  Etenswaren en dranken mogen alleen aan de tafels genuttigd worden

•	 Let	op,	meegebrachte	etenswaren	en	drankjes	zijn	niet	toe
gestaan

•  Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren

•  Houd de toiletten en andere ruimtes schoon, en meld eventuele gebreken

Speelruimte
•		 Het	is	niet	toegestaan	om	de	speeltoestellen	met	schoene

n	te	betreden,	sokjes	zijn	i.v.m.	veiligheid	en		

 hygiëne verplicht

•		 Wij	raden	aan	de	kinderen	te	laten	spelen	met	luchtige	ma
ar	bedekte	kleding	om	eventuele	schroeiplekken		

 te voorkomen ( zwemkleding verboden )

•  Gelieve de kinderen gebruik te laten maken van het schoenenrek

•		 Glijbanen	mogen	uitsluitend	alleen	en	zittend	gebruikt	wor
den

•		 Verwijder	scherpe	voorwerpen	aan	kleding	van	uw	spelende	k
inderen.	Denk	daarbij	ook	aan	eventuele	sieraden

•		 Laat	uw	kind	geen	kauwgom	of	ander	snoepgoed	kauwen	t
ijdens	het	spelen.	Dit	i.v.m.	verstikkingsgevaar	

•  Geschminkte kinderen mogen de apenkooi niet betreden

•  Mocht uw kind een “te-laat-naar-het-toilet ongelukje” hebben, informeer direct een van onze medewerkers.  

	 Zo	kunnen	wij	ervoor	zorgen	dat	alle	speelstructuren	hygië
nisch	en	schoon	blijven

Algemeen
•		 Uw	bezoek	aan	Kinder	Speelparadijs	(	Camping	de	Somere

nse	Vennen	),	het	spelen	en	het	gebruik	van	de		

 toestellen en faciliteiten is geheel voor eigen risico

•		 Kinder	Speelparadijs	behoudt	zich	het	recht	voor	om	perso
nen	de	toegang	te	weigeren	of	te	ontzeggen

•		 Huisdieren	zijn	niet	toegestaan	(	m.u.v.	blindengeleidehond
en	)	

•		 Kinder	Speelparadijs	(	Camping	de	Somerense	Vennen	)	is	
niet	aansprakelijk	voor	eventuele	schade,		

	 gevolgen	van	schade	of	vermissing	gedurende	het	verblijf	
binnen	op	het	terrein	van	Kinder	speelparadijs

			 (Camping	de	Somerense	Vennen	)

•		 Wij	schenken	geen	alcohol	aan	bezoekers	jonger	dan	18	jaa
r

•		 Verboden	te	roken

•	 Wij	houden	ons	het	recht	voor	om	af	te	wijken	van	

	 openings-	en	sluitingstijden

Regels

Bedankt voor uw begrip


