Lieve bezoekers van
Family Restaurant “Tenne”:

wij verzoeken u, de hieronder vermelde algemene voorwaarden te lezen, te bevolgen en ook uw
kind(eren) dusdanig te informeren en aantewijzen. Met het betreden van het familierestaurant
„Tenne“ worden de spelregels door u erkend. De aanwijzingen van het personeel is beslist
optevolgen!
Alle apparatuur en faciliteiten van het Family Restaurant "Tenne" mogen alleen worden gebruikt
voor het beoogde doel. Het gebruik van speltoestellen, apparatuur en dergelijk gebeurt geheel op
eigen risico.

Geen wettelijke toezichtsplicht - verklaring van voogd/begeleiding
•
•

De ouders of begleiders alleen zijn verantwoordelijk voor de toezicht en zorgplicht. Kinderen
zijn welkom onder begeleiding van een toezichthoudende volwassene.
Het personeel neemt in geen enkel geval – ook niet, als de kinderen alleen aan het spelen
zijn – de toezicht en zorgplicht.

Gebruik van de speeltoestellen en apparaten
•

•
•
•

De aan de toestellen aangebrachte instructies, regels en verboden zijn na te leven! Het
gebruik volgt geheel op eigen gevaar en vereist oplettendheid tegenover anderen. De
begeleiders zijn geacht, het kind / de kinderen de spelregels uit te leggen en ervoor te
zorgen, dat deze nageleeft worden.
Bij het luchtkasteel mag alleen binnen worden gespeelt. Salto’s zijn levensgevaarlijk en
daarom ook absoluut verboden!
Het peuterbereik op de dansvloer is voor de kleintjes t/m vier jaar bestemmd.
Om de zekerheid van alle kinderen te waarborgen mag op het gehele speelterrein geen
gebruik gemaakt worden van meegebracht eigen speelgoed.
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Kleding:
•
•
•

Uit hygiënisch oogpunt moeten sokken (het beste anti-slip sokken) worden gedragen.
Kinderen kunnen het beste makkelijke kleding dragen. Gaane geen opliggende ritsen of
knopen aan de kleding, zodat daarme de folie van de speeltoestellen niet wordt beschadigd.
Svp. hangertjes, kettingjes en hangende oorbellen af doen en gaane geen kleding met
touwtjes en bandjes dragen. Let op: zeer gevaarlijk!

Eten en drinken – roken – alkohol
•

•
•

Onze horeca voorzieningen biedt u een rijkelijk aanbod an eten en drinken. Om de prijzen
geschikt te houden voor families, doen wij een beroep op uw begrip, dat het meebrengen
van eten en drinken niet is toegestaan. Uitzonderingen daarop zijn voedsel voor mensen met
allergieën en babyvoeding, die wij ook graag voor u kunnen opwarmen. In het
familierestaurant „Tenne“ is het kauwen van kauwgom verboden – verstikkingsgevaar bij het
spelen!
Eten en drinken svp alléén in het horecagedeelte /zitgedeelte. Het meenemen van voedsel
en/of drinken, ook serviesgoed en glaswerk, naar het speelterrein is ten strengste verboden!
Het gebouw is uitgerust met vuur- en rookmelders. Daarom is het in het hele gebouw
verboden te roken! Minachting hiervan kan los alarm veroorzaken. De kosten ervan draagt
de veroorzaker cq. de begeleiders.

Schade:
•
•
•

Bij schade aan eigendom van het hotel zal er schadevergoeding worden ingevorderd, indien
er sprake is van nalatigheid of opzet.
De toezichthoudende personen zijn verplicht, vandalisme of moetwillige beschadigingen
door hun kind(eren) te voorkomen. In geval van schade wordt u aansprakelijk gesteld.
Bij beschadiging aan kleding, die ontstaat tijdens het gebruik van het speelterrein, wordt er
geen aansprakelijkheid aanvaard.
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