Uw kinderfeestje op Kinderboerderij ‘t Weidje
Het is mogelijk uw kinderfeestje op de Kinderboerderij te organiseren (behalve op zaterdag) tijdens de
reguliere openingstijden van 10:00 tot 17:00 uur.
Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden, kosten en voorwaarden.
Mogelijkheden:
Uw kinderfeestje kan worden uitgebreid met ijs of chips etc, tegen de geldende prijzen, graag bij
reserveren aangeven of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.
De Parel en/of het terras mogen met eigen slingers of vlaggen vooraf versierd worden.
Kosten:
•
•
•
•
•
•

Voor een groep t/m 10 personen € 25,00
voor elk kind/persoon extra € 2,50
inbegrepen is voor elk kind een glas limonade (siroop)
inbegrepen is voor elke begeleider een kop koffie of thee
inbegrepen is een uitleg over de Kinderboerderij door de beheerder van 15 tot 20 minuten.
elke extra consumptie € 1,00

Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het kinderfeestje kan uitsluitend plaatsvinden tijdens de openingstijden van de Kinderboerderij
Het gebruik van de Kinderboerderij, de gemeenschapsruimte de Parel en/of het terras zijn niet
exclusief en blijven dus gewoon toegankelijk voor andere bezoekers
In de Parel kunnen dieren aanwezig zijn
de duur van het kinderfeest als zodanig is maximaal 2 uur, de kinderboerderij is verder gewoon
toegankelijk uiteraard
Voor bezoek aan het toilet dienen de uitstekende voorzieningen in de stal gebruikt te worden, daar
is tevens en aankleedkussen voor de allerkleinsten aanwezig (invalidentoilet)
De Parel dient na afloop weer opgeruimd worden tot in de staat waarin hij werd aangetroffen
U dient te zorgen voor één begeleider per maximaal vijf kinderen, bij voorbeeld bij 12 kinderen zijn
er 3 begeleiders aanwezig
Het meebrengen van eigen consumpties gaat in overleg met het beheer van de kinderboerderij
Het beheer van de Kinderboerderij is niet beschikbaar voor de begeleiding van uw kinderfeestje,
behoudens de uitleg over de kinderboerderij, zie ook vermeld onder Kosten
Het beheer en/of bestuur behoudt het recht om de bijeenkomst af te gelasten indien op dat
moment geldende overmachtssituaties optreden (denk aan de vogelgriep uitbraak)

