
 

 

 

KIDS FUN reglement 

- Kids fun heeft geen kinderopvang. Alle aanwezige kinderen moeten onder toezicht 

blijven van een volwassene.  

- Om hygiënische redenen is het dragen van kousen in de speelstructuur verplicht, schoenen zijn 

verboden. Eten en drinken is enkel toegelaten aan tafel, niet in de speelstructuren. 

- Dieren worden in de hele ruimte niet toegelaten.  

- Er is een ruime keuze aan drank en snacks aan onze bar. Drank, snacks of lunchpakketen 

meebrengen van buitenaf is niet toegestaan. 

- Om veiligheidsreden is het verboden te lopen tussen de tafels. 

- De voorschriften op de speelstructuur moeten strikt opgevolgd worden (leeftijd, aantal 

toegelaten kinderen, houding op de glijbaan,… ) Het is niet toegestaan te klimmen op de netten of 

te gooien met losse elementen (blokken, ballen, fietsjes…) 

- Om letsels te voorkomen is het aangeraden om lange broeken en t-shirts met lange mouwen te 

dragen. Het dragen van juwelen en accesoires is verboden.  

- Onze hele speeltuin is rookvrij. 

- Nooddeuren mogen niet geopend worden door de bezoekers naar eigen oordeel. Dit mag enkel bij 

brandalarm. 

- Kleine kinderen moeten onder begeleiding naar het toilet. 

- Voor uw veiligheid wordt u gefilmd tijdens uw bezoek. Tevens is het mogelijk dat u en uw 

kinderen gefotografeerd wordt. De rechten van het gebruik van deze audio visuele beelden 

behoren toe aan Kids Fun die ze zonder beperkingen kunnen gebruiken. 

Klanten die niet wensen dat de beelden van hun gebruikt worden moeten dit schriftelijk melden aan 

de receptie, voor het betreden van onze speeltuin.  

- Kids Fun is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen, letsels, diefstal of schade. 

- De directie heeft het recht om iedereen de toegang tot onze speeltuin te weigeren of te 

ontnemen, dit zonder schadevergoeding. 

 

- Bij het betreden van onze speeltuin gaat iedereen akkoord met deze regels. Bij ongepast gedrag 

of het niet respecteren van de regels zal de toegang ontnomen worden.  

 

 

Wij wensen jullie een fijne dag. 


