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HUISREGELS SPEELTUINVERENIGING SCHÖNEVELD 
 

INLEIDING 
 

1. De speeltuin van speeltuinvereniging Schöneveld (hierna te noemen: “Speeltuin” of 
“Vereniging”) is een veilige en geïnspecteerde speeltuin. De Vereniging stelt alles in het 
werk om de speeltuin voor zijn gasten een fijne plaats te maken om gezellig samen te zijn 
en de kinderen gezellig (met elkaar) te laten spelen. Onder leiding van de beheerder doet 
de Speeltuin zijn uiterste best om alles in goede banen te leiden. 

2. De Vereniging heeft een aantal huisregels opgesteld, die bij het betreden van de 
speeltuinlocatie gelden. 

3. Met de aanduiding Speeltuin of Vereniging (met een hoofdletter) wordt de rechtspersoon 
of de organisatie bedoeld. Met de aanduiding speeltuin wordt de locatie aan de Van 
Limburg Stirumlaan 20 te Doetinchem bedoeld. 

 
TOEGANG 
 
Algemeen 
4. Ouders en/of begeleiders blijven te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun 

eigen kinderen alsmede de kinderen, die zij begeleiden. De medewerkers van de 
Speeltuin zijn geen oppas. 

5. Het betreden van de speeltuin en het gebruik van de speeltoestellen en voorzieningen 
geschiedt op eigen risico. De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal 
van persoonlijke eigendommen. Zij is ook niet aansprakelijk voor in de speeltuin 
opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de 
speeltoestellen of door eigen schuld. 

6. Het betreden van de speeltuin houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en zult naleven. 
7. Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de toegangspoort. 
 
Entreegelden 
8. Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij het loket voor het betalen van de 

toegangsprijs of voor het tonen van hun lidmaatschap. 
 
Vervoermiddelen 
9. Fietsen, brommers e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaats geplaatst te worden. 
10. Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dit is toegestaan.  

 
 

Verbodsbepalingen 
11. Het meenemen van huisdieren of andere dieren is niet toegestaan. Dit verbod geldt 

vanzelfsprekend niet voor geleidehonden, die speciaal zijn getraind om blinden en zwaar 
slechtzienden veilig langs obstakels te leiden 
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12. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is 
het verboden om alcohol, drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. 

13. Het is voor bezoekers verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin op te houden. 
 
Gebodsbepaling(en) 
14. Roken (waaronder tevens begrepen electronisch roken c.q. vapen) in de speeltuin is 

uitsluitend en alleen toegestaan in de speciaal aangegeven rookzones.  
 
GEBRUIK 
 
Algemeen 
15. De bezoekers dienen zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. 
16. In zijn algemeenheid hebben de bestuursleden, de beheerders of andere medewerkers 

van de Vereniging te allen tijde het recht om personen de toegang te weigeren of te 
ontzeggen of van de locatie te verwijderen.  

17. Bezoekers dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het bestuur, 
beheerder of andere medewerkers van de Vereniging. 

 
Gedrag 
18. Bij de Vereniging gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om 

beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken tegen gasten, 
vrijwilligers en personeel. Ook is het verboden door woord of gebaar (handeling), onze 
bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren. 

19. Om de rust, orde en veiligheid binnen de speeltuin te bewaken, is het verboden om 
geweld te gebruiken of met geweld te dreigen tegen gasten, vrijwilligers of personeel. 
Dergelijke gedragingen worden in de speeltuin niet getolereerd. In deze gevallen wordt 
door de beheerder altijd de politie ingeschakeld. 

20. Schelden, vechten, ruziën, slaan, spugen, pesten of ander negatief gedrag worden in de 
speeltuin niet geaccepteerd. 

 
Handhaving en sanctie 
21. Bij wangedrag zal de dienstdoende beheerder corrigerend optreden. Bij herhaald 

wangedrag zal de beheerder de bezoeker verzoeken de speeltuin te verlaten. Bij het niet 
opvolgen van een dergelijk verzoek wordt altijd de politie ingeschakeld. 

22. Afhankelijk van de ernst van het wangedrag kan aan de overtreder de toegang tot de 
speeltuin voor het verdere seizoen of langer worden ontzegd. Dit is ter beoordeling van 
het bestuur van de Vereniging. 

23. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 
 
Speeltoestellen en voorzieningen 
24. De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn en 

zodanig dat er geen overlast voor anderen wordt veroorzaakt. De toestellen zijn in 
principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer 14 jaar. 

25. De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet langdurig 
bezet te houden. 

26. Aan de kinderen wordt gevraagd rekening te houden met de kleintjes. Zo worden 
ongelukken voorkomen en bevorderen we de goede sfeer. 
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27. Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen 
niet worden gedragen of gebruikt. 

28. Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. 
Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en preventief op te treden. 

29. Binnen de speeltuin stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, 
dit geschiedt echter op eigen risico, ook het meenemen van jassen en overige persoonlijke 
eigendommen is voor uw eigen risico. Toiletten zijn uitsluitend bestemd voor gasten van 
de Speeltuin. 

30. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van de Vereniging en 
derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Deze zullen worden 
aangegeven bij de politie. 

 
Consumpties 
31. De speeltuin zelf heeft een beperkt assortiment non-alcoholische dranken en 

versnaperingen te koop. De prijslijst hangt bij het loket. 
32. In verband met de veiligheid dient u in geval van glasbreuk e.d. de kinderen op afstand te 

houden en het voorval direct te melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, 
zodat een en ander zo spoedig mogelijk opgeruimd kan worden. 

 
Afval 
33. Verpakkingen en ander afval moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden 

gedeponeerd. Luiers dienen in de daarvoor bestemde luier-afvalbakken worden 
gedeponeerd. 

 
Veiligheid 
34. De Vereniging stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in zijn 

beleid vastgesteld; het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen. 
35. De vrijwilligers en het personeel van de Vereniging waken over uw veiligheid. Als u een 

EHBO-er nodig kunt u zich bij de beheerder of aan het loket melden. U wordt vriendelijk 
doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de beheerder of vrijwilligers op te 
volgen. 

36. Wij waken over uw en onze eigendommen met zichtbare en onzichtbare camera’s, 
camerabeelden dienen ten alle tijden ter uitwisseling met justitie. 

 
Overige huisregels 
37. Bij het betreden van de speeltuin gaat u akkoord met de huisregels, het protocol 

Verantwoord Alcoholgebruik en het geldende Wettelijke handhavingsbeleid. 
38. Het afspelen van muziek door bezoekers is in de gehele speeltuin niet toegestaan. 
39. Het fotograferen en/of filmen is in de gehele speeltuin niet toegestaan. 
40. Door bezoekers opzettelijk veroorzaakte schade ontstaan door schuld, opzet of grove  

roekeloosheid zal op hen worden verhaald. 
41. Ouders en/of begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen 

toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken. 
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DRANK EN HORECA 
 
Drank- en Horecawet 
42. Tijdens de normale openingstijden van de speeltuin is het meebrengen, schenken en 

nuttigen van alcohol ten strengste verboden. 
43. Buiten de normale openingstijden mag De Vereniging onder voorwaarden alcohol 

schenken, mits de Vereniging in het bezit is van een geldige vergunning tot uitoefening 
van het horecabedrijf en zich aan wettelijke eisen en voorschriften houdt. 

44. De Vereniging heeft een reglement (Protocol Verantwoord Alcoholgebruik) vastgesteld 
dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op de toegestane locaties 
van de speeltuin vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze 
geschiedt. 

45. De Vereniging dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving. 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Klachten. 
46. Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende beheerder. Indien de klacht niet 

ter plekke verholpen kan worden, wordt deze klacht geregistreerd en wordt de klacht 
door het bestuur in overleg met de klager afgehandeld. 

  
Slotbepaling 
47. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
48. Bij het overtreden van de huisregels – inclusief het Protocol Verantwoord Alcoholgebruik 

- of de Wettelijke bepalingen zal er conform het handhavingsbeleid worden opgetreden. 
Het handhavingsbeleid maakt onlosmakelijk deel uit van de huisregels. 
 

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Speeltuinvereniging Schöneveld in Doetinchem  
op 18 februari 2020 
 

Handtekeningenpagina volgt na het Protocol Verantwoord Alcoholgebruik 
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PROTOCOL VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK 
SPEELTUINVERENIGING SCHÖNEVELD 

     
Doel van de Drank- en Horecawet:  
1.  De verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren. 
2. Voorkomen van risico's zoals alcoholgebruik door kinderen, overmatig gebruik van 

alcoholische dranken, ongevallen onder invloed, etc. 
 
Artikel 9 van de Drank- en Horecawet bepaalt dat het bestuur van een paracommerciële 
rechtspersoon (zoals Speeltuinvereniging Schöneveld) voor het verkrijgen van een vergunning 
tot uitoefening van het horecabedrijf een reglement vaststelt dat waarborgt dat de 
verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale 
hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. 
 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke 
bepalingen worden nageleefd: 
 

• De openingstijden van de kantine (buiten normale openingstijden van de speeltuin) 
zijn: 
a. Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 24:00 uur 
b. Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen van 10:00 tot 24:00 uur 

• Alcohol wordt geschonken vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk één uur na 
beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de 
Vereniging en volgens de voorschriften die horen bij de drank- en horecavergunning. 

• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen beneden de leeftijd van 
18 jaar. (Bij twijfel over de leeftijd: de klant dient z’n leeftijd aan te tonen d.m.v. 
paspoort, rijbewijs, bromfietscertificaat, ID-kaart); 

• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen, wanneer deze drank 
bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar; 

• Leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. 
• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen die in kennelijke staat 

van dronkenschap verkeren; 
• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen, wanneer dit mogelijk 

kan leiden tot verstoring van de orde, veiligheid of zedelijkheid; 
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 

openbare ruimtes van de Speeltuin of elders op het terrein; 
• Het is niet toegestaan om bij de Speeltuin gekochte alcoholhoudende drank elders te 

nuttigen dan in de openbare ruimtes van de Speeltuin en/of de in de Drank- en 
Horecavergunning vermelde locaties. 

• Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
- Personeel tijdens de uitoefening van hun functie; 
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van anderen. 

• Er worden op de locatie en in de algemene ruimten van de Speeltuin geen personen 
toegelaten die zichtbaar teveel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn. 

• De Vereniging waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de 
inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt.  
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• De Vereniging hanteert kwalificatienormen, die worden gesteld aan de 
voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen 
teneinde te voldoen aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder a van de Drank- 
en Horecawet. 

• Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud. 
• Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd. 
• Er wordt een registratie bijgehouden van de barvrijwilligers die de bedoelde 

voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Tevens wordt bijgehouden welke 
leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne. Deze registratie is 
in de in de inrichting zichtbaar aanwezig. 

 
 
Begripsbepaling 
 
Onder verantwoord alcoholgebruik wordt verstaan:  
* Niet meer dan 2 à 3 glazen per dag voor een vrouw  
* Niet meer dan 2 à 3 glazen per dag voor een man  
* Tenminste twee dagen per week geen alcohol  
* Geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap  
 
Alcoholhoudende dranken:   
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. 
Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 
 
Aldus vastgesteld door het Bestuur van de Speeltuinvereniging Schöneveld in Doetinchem  
op 18 februari 2020 

 
 

Handtekeningenpagina volgt hierna 
 

 

  




