
Gebruikersovereenkomst 
Verkeerstuin 

Feestje in eigen beheer

SV Wagenspeelplaats faciliteert op …………………………………………………….  van ……………….. tot 
……………….. uur (datum en tijdstip feestje) in de Verkeerstuin een feestje in eigen beheer 
voor

………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
(naam aanspreekpersoon bezoekers, hieronder klant genoemd)   

Hierbij worden de volgende afspraken gemaakt:
1. Iemand van SV Wagenspeelplaats maakt de klant wegwijs, vertelt de huisregels & 

verkeersregels van de Verkeerstuin en controleert aan het einde van het feest of alles
netjes is achtergelaten. Deze vrijwilliger controleert ook de skelters of deze nog in 
dezelfde conditie zijn als voor dit feestje.

2. Er kan door de klant zelf taart, eten en drinken meegenomen worden. Keuken met 
servies, koelkast, bestek, bekers, koffiezetapparaat met filters, fornuis met oven is 
aanwezig en beschikbaar voor de klant. Frituren is niet toegestaan.

3. De klant levert de Verkeerstuin aan het einde van het feest opgeruimd op Zie 
bijlage 3. U heeft de mogelijkheid om de eind schoonmaak af te kopen en dus door 
ons te laten doen. Wij vragen daar een extra vergoeding voor van 30 Euro. U kunt dit 
aangeven in het aanvraag formulier.

4. De betaling dient, na bevestiging van uw aanvraag, binnen 2 weken te worden 
voldaan naar: Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats IBAN: NL81RABO0146666380 
onder vermelding van de naam, datum en tijd van de boeking.
Indien er niet betaald is, kan het feestje niet doorgaan. 

5. Als er tijdens het feestje schade ontstaat aan de skelters of aan de hal meldt de klant 
dat bij de open en sluit vrijwilliger zodat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht 
kan worden. indien dit niet gemeld wordt dan kunnen de eventuele kosten verhaald 
worden op aanvrager van dit feestje.

6. Huisregels in de Verkeerstuin: niet botsen, aan de verkeersregels houden, niet 
klimmen op het dak van het speelhuis, de skelters terugzetten op de 
parkeerplaatsen, niet roken in en buiten de Verkeerstuin en geen eten of drinken 
op de baan. De klant houdt zich aan de regels en zorgt ervoor dat de kinderen de 
regels naleven.

7. De gereserveerde tijd is inclusief eventuele voorbereidingen en opruimen na afloop 
van het feestje. 

8. De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen die gebeuren 
tijdens het gebruik van de Verkeerstuin. De volwassen aanspreekpersoon blijft te 
allen tijde verantwoordelijk voor de gasten (en hun gedrag). SV Wagenspeelplaats 
zorgen voor basale veiligheid in de hal en zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
schade of ongevallen.



Annuleringsvoorwaarden:

Tot stand komen van de online boeking van een feest 

Op onze website heeft u een feestje geboekt via het online reserveringsformulier. 

Bij stap …..ondertekent u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande 
aanvullende voorwaarden. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. De boeking is echter pas 
definitief op het moment dat uiterlijk 2 weken na onze bevestigingsmail, de betaling op de 
bankrekening van de Verkeerstuin staat. Uitzondering hierop is als het feestje binnen een week na de 
bevestigingsmail van de Verkeerstuin plaatsvindt. In deze situatie is de boeking pas definitief op het 
moment dat de betaling uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het feestje op de bankrekening van de 
Verkeerstuin staat. Anders kan het feest helaas geen doorgang vinden!

Aanvullende annuleringsvoorwaarden bij “feestjes” 

Naast de algemene voorwaarden gelden specifiek voor de feestjes aanvullende 
annuleringsvoorwaarden: 

Toelichting 

Reserveringsdatum; is de datum die op de bevestigingsmail staat vermeld. 

Annuleringsdatum; is de datum dat de Verkeerstuin (feestjes) u bevestigd heeft  dat zij uw annulering 
hebben ontvangen. Deze annuleringsbevestiging ontvangt u per email. Een mail sturen met een 
mededeling dat u annuleert is dus niet per definitie de annuleringsdatum. Wij zullen uw annulering dus
eerst moeten bevestigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het toezien op de ontvangst van deze 
annuleringsbevestiging.

Annuleringen kunnen enkel per mail worden ingediend!

U krijgt van ons 3 dagen bezinningstijd na reserveringsdatum. Binnen deze 3 dagen kunt u dan ook 
zonder opgaaf van reden kosteloos annuleren. Na de bovengenoemde bezinningsperiode van 3 
dagen, gelden de volgende annuleringskosten- en termijnen:

Bij annulering meer dan één maand worden géén kosten in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan veertien dagen voor de feestdatum wordt 50% van de totaalprijs in rekening g
ebracht.
Bij annulering meer dan drie dagen voor de feestdatum wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebra
cht.
Bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de feestdatum wordt 100% van de totaa
lprijs in rekening gebracht.

Namens SV Wagenspeelplaats                                                        Voor akkoord klant: 
Datum:                                                                                        Datum:    

--------------------------------------                                                     ---------------------------------------------

[Laatst bijgewerkt: 17-06-2022]



Schoonmaak Verkeerstuin  
Tenzij de schoonmaak is afgekocht zijn dit de dingen die gedaan 
moeten worden als uw feestje is afgelopen.
Graag afvinken wat gedaan is. De open en sluit vrijwilliger controleert
dit samen met u zodat er achteraf geen misverstanden ontstaan.

Keuken
 Vaat opgeruimd of in het droogrek
 Natte doeken te drogen hangen. NIET in de wasmand!
 Aanrecht + bar schoon

Vloer
 Eerst vegen/stofzuigen
 Dweilen met een schone mop
 Klaar? Dweil op z’n kop zodat hij kan drogen
 Vuil water BUITEN weggooien.

Toiletten
 Toiletten schoon
 Vloer schoon
 Handdoekjes vervangen waar nodig
 Wc papier bijvullen waar nodig

Tafels
 Opgeruimd
 Nat afgenomen

De skelters dienen weer op de parkeerplaats te staan, de grote aan 
de achterkant (onder de overkapping, de kleinere daar tegenover) en 
de aller kleinste in het eilandje aan de overkant.


