HUISREGELS VILLA PLEZIER
o Schoenen moeten uit in Villa Plezier

o Eten en drinken is hier niet toegestaan

o Het is verboden op hekjes, bovenop de kastjes en op het
hoofdframe van het bed te klimmen

o Maandag t/m vrijdag: Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen
onder begeleiding van ouder/verzorger spelen in Villa Plezier

o Villa Plezier is bestemd voor kinderen van tenminste 3 jaar tot
en met 12 jaar

o Huisdieren zijn verboden binnen Villa Plezier

o Schelden, slaan, spugen, pesten of ander negatief gedrag
binnen Villa Plezier is niet gewenst. Hiertegen zal ook worden
opgetreden

o Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor
hun kinderen en spelen is geheel voor eigen risico

Algemene voorwaarden inzake de toegang tot en het gebruik van Villa Plezier


De kinderen moeten ten minste 3 jaar (en mogen maximaal 12 jaar) zijn aangezien de gehele faciliteit
goedgekeurd is voor kinderen van 3 jaar en ouder



De kinderen moeten zelfstandig zijn, op een begrijpelijke wijze communiceren en moeten in staat zijn
om zelfstandig het toilet te gebruiken of een luier dragen (Villa ArenA medewerkers helpen de
kinderen die naar het toilet gaan niet)



Villa ArenA behoudt zich het recht voor om eenzijdig een kind/kinderen te weigeren indien Villa ArenA
meent dat het/deze niet voldoet/voldoen aan de voorwaarden of dat dit in het belang van het kind/de
kinderen is of in het belang van de andere kinderen in Villa Plezier.



De ouder(s)/voogd(en) die (een) kind(eren) toevertrouwt/toevertrouwen aan Villa ArenA
medewerkers in Villa Plezier moet(en) dit kind/deze kinderen registreren. Enkel volwassenen (18 jaar
en ouder) kunnen een kind inschrijven.



De ouder(s)/voogd(en) dient/dienen alle relevante informatie te verstrekken die noodzakelijk is om
het welzijn en de veiligheid van het kind te verzekeren. Deze informatie zal verwerkt worden door
Villa ArenA in het belang en voor de veiligheid van het kind/de kinderen en voor het voormelde
doeleinde. Villa ArenA zorgt voor de beveiliging van de informatie met alle gepaste technische en
organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen
enige accidentele of ongeoorloofde handeling. De ouder(s)/voogd(en) heeft/hebben het recht op
toegang en rechtzetting van de informatie door zich te richten tot een Villa ArenA medewerker die
werkt in Villa Plezier. De informatie zal niet overgedragen worden aan derden en zal verwijderd
worden binnen de drie maanden nadat het kind/de kinderen geregistreerd werd(en) in Villa Plezier.



De ouder(s)/voogd(en) moet(en) in Woonmall Villa ArenA blijven gedurende het verblijf (de
registratie) van het kind/de kinderen in Villa Plezier.



Het maximum aantal kinderen toegelaten in de Villa Plezier speelfaciliteit kan en mag niet
overschreden worden.



Kinderen met speciale behoeften zijn welkom in Villa Plezier. Het is essentieel in het belang van de
veiligheid en het welzijn van het kind dat alle speciale behoeften onder onze aandacht worden
gebracht voordat het kind de speelfaciliteit betreedt. De ouders/voogden erkennen en aanvaarden
uitdrukkelijk dat Villa Arena medewerkers niet opgeleid zijn om te zorgen voor kinderen met speciale
behoeften en dat Villa ArenA dus niet aansprakelijk gesteld kan worden.



Ingeval van een noodgeval waardoor evacuatie noodzakelijk is, aanvaardt/aanvaarden de
ouder(s)/voogd(en) dat de Villa ArenA medewerkers alle noodzakelijke maatregelen zullen treffen
voor de evacuatie van de kinderen die geregistreerd zijn in Villa Plezier.



De ouder(s)/voogd(en) blijft/blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun
kind(eren). Villa ArenA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een kind slachtoffer wordt van
een ongeval, ongeacht de oorzaak van dit ongeval (zoals, maar niet beperkt tot een medische reden of
het gedrag van een ander kind in Villa Plezier). De ouder(s)/voogd(en) zal/zullen onbeperkt
aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies veroorzaakt door het kind/de kinderen ten
aanzien van Villa ArenA.



Villa ArenA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van of schade aan kleding of enig
ander voorwerp dat werd binnengebracht in de gebouwen van Villa ArenA.
Ingeval deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behoudt Villa ArenA zich het recht
voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en Villa ArenA
medewerkers te verzekeren.
Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de algemene voorwaarden op de
keerzijde van dit papier en de verwerking van de gezondheidsgegevens van mijn
kind(eren) voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
_________________
Handtekening ouder/voogd

INSCHRIJFFORMULIER KIND VOOR
VILLA PLEZIER
Naam kind:…………………….……………………………………………………………………………………………………….

Leeftijd:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam ouder/voogd:……………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer ouder/voogd:…………………………………………………………………………………………….

