algemene
HUISREGELS
• Het gebruik van de speeltoestellen en betreden van de speelweide is geheel voor eigen risico
• Honden, en overige huisdieren zijn alleen welkom op het verharde terras en binnen in het Boshuus.
(uitgezonderd blindengeleidehonden, meld dit bij de kassa)
• Volg de aanwijzingen op de borden op.
• Volg ten alle tijden de aanwijzingen van onze medewerkers op.
• Wij zijn een Rookvrij park, wilt u toch roken geef dat door aan de kassamedewerker en dan kunt u buiten het
terrein roken.
• Het nuttigen van eigen meegebracht drinken of eten is alleen toegestaan op de kinderboerderij, op het voorste
verharde terras bij en in het Boshuus zijn eigen consumpties niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan om zelf alcohol mee te nemen en te nuttigen op ons terrein.
• Wij houden ons aan de schenktijden van een para commerciële instelling: maandag tot donderdag vanaf 16:00
uur en vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur
• Kinderen mogen onder toezicht vrij spelen op het park.

• Toezicht van een volwassene is verplicht.
• Het toilet is geen speelplek, kinderen onder de 6 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene van het
sanitair gebouw gebruik te maken.
• Dieren plagen of opjagen is verboden, houdt A.U.B. toezicht.

• Dieren voeren is uitsluitend toegestaan met voer dat verkrijgbaar is aan de kassa of in het Boshuus.
• Bent u in verwachting hou dan gepaste afstand tot dieren, met name dieren die net bevallen zijn. Was tijdens
uw bezoek regelmatig uw handen.
• Wees zuinig op spullen van de kinderboerderij.

• Het onnodig maken van lawaai en het afspelen bv. muziek is niet toegestaan.
• Fietsen, skaten, of steppen is verboden op de kinderboerderij.
• Houdt het terrein schoon, laat geen onnodig afval achter en deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken/
containers.
• Kinderboerderij Dondertman is bij inbraak of diefstal van uw auto niet verantwoordelijk voor de geldende
schade.
• Het gebruik van speeltoestellen, speelweides, terrasmeubilair, of dergelijks installaties, is geheel voor eigen
risico. Kinderboerderij Dondertman is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik.
• Klachten direct melden aan de beheerder of het personeel, achteraf kan er vaak weinig meer aan worden
gedaan.
• Bij overtreding van de huisregels kan de toegang tot de kinderboerderij worden ontzegd.
EHBO
•
•
•
•
•
•

Uiteraard staan de EHBO medewerkers voor je klaar, er staan middelen in het Boshuus en Knuffelhuis.
AED hangt aan de voorkant van het gebouw, buiten het hek.
Alarm nummer (geen spoed): 0900-8844
Huisartenpost Deventer (geen spoed): 0570-501777
Huisartsen Holten (geen spoed):0548-363553
Spoed: 112

Team Dondertman

