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Onze huisregels en prijzen 
 

Verhuur van Themakisten 

De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik van de verkleedkist en de bijbehorende 
materialen. De huurder mag het gehuurde niet uitlenen, verkopen en/of verhuren aan derden. De kist 
en bijbehorende inhoud blijft eigendom van Het Jeugdspeelpark. De inhoud van het draaiboek mag 
niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter 
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

De verkleedkisten en alle bijbehorende materialen mogen alleen onder toezicht van volwassenen 
worden gebruikt. De kleding en materialen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Het 
Jeugdspeelpark erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die op enigerwijze 
voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen. 

De verkleedkisten worden alleen verhuurd in combinatie met de huur van de educatieruimte op het 
Jeugdspeelpark. De verkleedkisten kunnen niet meegenomen worden naar een andere locatie dan het 
Jeugdspeelpark. 

Reservering en Annulering 

Door uw reservering geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, die u 
tevens kunt vinden op onze website. Verkleedkisten kunnen via ons reserveringssysteem op de 
website, telefonisch of per email gereserveerd worden. Na reservering ontvangt de huurder een 
schriftelijke bevestiging. Reserveringen kunnen tot 5 dagen voor de huurdatum kosteloos worden 
geannuleerd. Indien er later wordt geannuleerd, wordt een bedrag van € 15,- in rekening gebracht.  De 
rest van het bedrag wordt teruggestort op uw rekening. U bent het totale bedrag verschuldigd als de 
annulering op de dag van reservering plaatsvindt. Het Jeugdspeelpark behoudt zich het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen een reservering te weigeren. 

Het gebruik van de themakist 

Ongeveer 1,5 week voor de huurdatum kunt u de uitnodigingen op komen halen. U krijgt na 
reservering een inlogcode om het draaiboek te kunnen bekijken en eventuele materialen te 
downloaden. Mocht u meer informatie wensen, dan hebben wij op het Jeugdspeelpark het volledige 
draaiboek op papier voor u. De verkleedkist, materialen en het draaiboek wordt klaargezet op de dag 
dat u deze gaat gebruiken.  
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Wij zorgen er voor dat de educatieruimte in het thema behorende bij de verkleedkist wordt 
aangekleed met de materialen. Nadien zorgen wij er voor dat de aankleding wordt opgeborgen. U 
dient wel zelf de materialen uit de verkleedkist op te bergen en de rest van de eventueel 
meegebrachte zaken.  

Betaling huurprijs en borg 

De verkleedkisten worden alleen gegeven na betaling van de huur  van de educatieruimte en 
verkleedkist + de borg. Dit bedrag kan betaald worden d.m.v. storting op onze bankrekening  NL94 
INGB 0004 1386 76 of via ons reserveringssysteem op onze website. U dient er rekening mee te 
houden dat het bedrag tijdig bij ons binnen moet zijn (minimaal 4 dagen van te voren).   

Teruggave borg 

Als alles compleet en onbeschadigd is ingeleverd, ontvangt u de borg binnen 3 dagen terug op uw 
bankrekening. Wanneer onverhoopt iets kapot is gegaan of kwijt is geraakt, dan zal dit worden 
verrekend met de borg. Deze vervangings– of herstelwaarde wordt door het Jeugdspeelpark bepaald. 

Reiniging 

Alle verkleedkleding wordt door het Jeugdspeelpark gereinigd. De kleding moet ongewassen aan ons 
teruggegeven worden. Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op 
de borg. Vervuiling die na het wassen niet te verwijderen bleek, wordt verrekend met de borg.  

Huurprijs 

Een verkleedkist (inclusief het verzorgen van versiering van de educatieruimte door het 
Jeugdspeelpark) voor  maximaal 12 kinderen en 4 volwassenen kost € 50,-. De borg is € 50,- die u 
binnen 3 dagen na het gebruik van de kist terugkrijgt op uw bankrekening.  

De kosten voor het huren van de educatieruimte bedraagt € 50,-. De educatieruimte is voor maximaal 
12 kinderen en 4 volwassenen. De verkleedkist wordt alleen in combinatie met de huur van de 
educatieruimte verhuurd. 

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

 
 


