
Vuistregels voor alle soorten feestjes bij speeltuinvereniging Philipsdorp

1. Deze vinden alleen plaats binnen de reguliere openingstijden.
2. Kosten: entree 1 euro per kind / volwassene voor niet abonnementhouders.
3. Vooraf of ter plaatse reserveren van tafels, stoelen, banken, locaties enz. is nooit 

mogelijk.
4. Er kan geen gebruik gemaakt worden van tafels en/of stoelen. U kunt gebruik maken 

van de picknicktafels verspreid over de speeltuin.
5. Het gebouw, koelkast, diepvries zijn niet te huren / te gebruiken (ook elektriciteit).
6. Eigen eten en drinken toegestaan maar dan ook uw eigen afval mee terugnemen 

naar huis. (Een vuilniszak wordt u graag ter beschikking gesteld bij het loket.)
7. Geen gekokkerel of BBQ (openvuur) op ’t terrein.
8. Alcohol en drugs zijn verboden, roken alleen op de speciale rookplek.
9. Honden zijn niet welkom (met uitzondering van officiële hulphonden).
10. Voor feestjes op het terras geldt dat het loket en de wc’s ruimschoots bereikbaar 

moeten zijn.
11. Let op uw kinderen en houd rekening met andere gasten van de speeltuin, ook zij 

willen graag zitten en hun kinderen vrij laten spelen.

Op de speeltuin werken alleen vrijwilligers, zij doen dit onbetaald voor hun en uw plezier, 
ze zijn erg kostbaar en zeldzaam. Wees er zuinig op!!!

Wij wensen u en uw gezelschap een fijn en gezellig feestje toe op de speeltuin.

Met vriendelijke groet, 
Speeltuinvereniging Philipsdorp
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Rules of thumb for all sort of parties

1. Parties only take place during the regular opening hours of the playground.
2. Non subscription holders pay the regular entrance fee of € 1,-- per person.
3. It is not possible to reserve any tables or chairs in advance or on the spot.
4. Tables and/or chairs cannot be used. You may use the picnic tables scattered 

around the playground.
5. The building, refrigerator and freezer are not for rent or use (also electricity).
6. Bringing your own food and drinks is allowed, in case of doing so you will be obliged 

to take your own waste back home. (You may ask for a garbage bag at the sales 
window.).

7. Any cooking or BBQ on the playground is not allowed.
8. Alcohol and drugs are strictly prohibited. Smoking is only allowed in the designated 

area.
9. No dogs allowed. An exception is made for official assistance dogs.
10. The terrace in front of the sales window and the toilets have to be freely accessible 

at all times.
11. Watch your children and take others guests into account, they too want to sit down 

and let their children play freely.

Only volunteers work at the playgound, they do this for free at your pleasure only.
They are a very precious and rare breed, please take good care of them.

We wish you and your company a very pleasant time at our and your playground.

Yours sincerely,
Speeltuinvereniging Philipsdorp
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