
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 medewerkers

•  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 horecagedeelte

•  Etenswaren en dranken mogen alleen aan de tafels genuttigd worden

• Let op, meegebrachte etenswaren en drankjes zijn niet toegestaan

•  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 schoenen te betreden, sokjes zijn i.v.m. veiligheid en  

 hygiëne verplicht

•  Wij raden aan de kinderen te laten spelen met luchtige maar 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 worden

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

•  Laat uw kind geen kauwgom of ander snoepgoed kauwen tijdens 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 hygiënisch en schoon blijven

Algemeen
•  Uw bezoek aan Kinder Speelparadijs ( Camping de Somerense Vennen ), het spelen en het gebruik van de  

 toestellen en faciliteiten is geheel voor eigen risico

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

•  Huisdieren zijn niet toegestaan ( m.u.v. blindengeleidehonden ) 

•  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 jaar

•  Verboden te roken

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

 openings- en sluitingstijden

Regels

Bedankt voor uw begrip


