Huisregels De tuin van de smid
Huisregels De natuurspeeltuin van de smid
Lees ook de huisregels voor de natuurspeeltuin, want op de speeltuin zijn
extra huisregels van toepassing.
Gedragsregels
Bij De tuin van de smid gelden voor iedereen de volgende omgangsregels:
Er wordt niet gevochten, gepest, gediscrimineerd en vernield. Deze regel
geldt tegenover alle levende wezens: mensen, maar ook bomen, planten en
dieren van groot tot heel klein.
Honden
Zijn welkom, maar zowel buiten als binnen aan de lijn i.v.m. het loslopend
(pluim)vee.
Eigen consumpties
Op het gehele terrein (alles binnen de hekken) zijn eigen consumpties niet
toegestaan.
Uitzondering hierop is babyvoeding en voor een besloten feest eigen taart
(daar wordt wel schotelgeld voor gerekend).
Meubilair en spullen
Ga er respectvol mee om:
-‐ niet klimmen op de kunstwerken (wel op de boomstammen)
-‐ de schommel is alleen voor kinderen onder de 10 jaar
-‐ zet geleend speelgoed weer compleet terug op zijn plaats
Natuur en dieren
Laat de natuur en de dieren met rust en kom niet achter de hekken van de
dierenverblijven. Alle dieren op De tuin zijn vluchtdieren, dus loop niet
achter ze aan.
Groepen kinderen
Groepen vanaf 10 kinderen hebben permanent een begeleider nodig. Wij
kunnen helpen meedenken over een (betaalde) activiteitenbegeleider,
bijvoorbeeld tijdens uw feest op De tuin.
Geen auto's
De auto parkeren kan bijvoorbeeld op de Zaalbergweg of bij de Lammebrug
(niet bij camping de Stochemhoeve). Auto’s kunnen alleen ter grote
uitzondering op het terrein geparkeerd worden (overleg met het personeel).

Toezicht kinderen
Let op de veiligheid van uw kind! Kinderen mogen binnen en op het terras
niet rennen, omdat ze daar tegen personeel met hete drankjes aan kunnen
botsen. Alle kinderen hebben toezicht nodig van ouders of een begeleider,
voornamelijk om te zorgen dat de huisregels worden nageleefd.
Alcohol
Wij houden ons strikt aan de wetgeving rond alcoholgebruik en schenken niet
aan jongeren onder de 18 jaar; ook niet tijdens feesten.

