
 
                                                

Algemene voorwaarden kinderfeestjes  
 
De genoemde prijzen zijn per kind.  
Ouders en begeleiders hebben gratis toegang tot SterrenStrand en verwarmd binnenzwembad maar betalen 
mee aan de horeca, zijnde  € 7,50 p.p. (onbeperkt koffie/thee en frietbuffet inbegrepen). 
 
Bij het PumpTrackFeestje is geen toegang tot SterrenStrand en verwarmd binnenzwembad inbegrepen. Het 
ontvangst en Frietbuffet zal plaats vinden in La Cantina. 
 
Eten en drinken: 
Frietbuffet. Dit bestaat uit voldoende frites, mayonaise en tomatenketchup, 1 snack per kind en onbeperkt ranja. 
Andere drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen apart afgerekend te worden. 
 
Wanneer te reserveren: 
Kinderfeestjes zijn in overleg  met de receptie te reserveren tijdens de openingstijden van het Recreatiepark (31 
maart – 30 oktober 2017). Kinderfeestjes zijn mogelijk op woensdagen, vrijdagen vanaf 13.00 uur en op 
zaterdagen en zondagen vanaf 12.00 uur.  
Kinderfeestjes kunnen alleen geboekt worden tot een maximum van 15 kinderen en maximaal 3 begeleiders. 
Iedere andere groep valt onder de groepsarrangementen.  
Periodes tijdens Pasen, meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en zomervakantie zijn uitgesloten in verband met 
drukte op het Recreatiepark. 
Bij feestjes met begeleiding door onze medewerkers dien je je op de afgesproken aanvangstijd te melden. 
Wanneer je niet op de afgesproken tijd aanwezig bent, gaat dit van de tijd van de activiteit af. Hierop zal geen 
restitutie plaatsvinden. 
 
Reserveren: 
Wil je informatie of reserveren, neem dan telefonisch contact op met de receptie, tijdens kantooruren (0497-
512016) of stuur een e-mail naar info@terspegelt.nl. Je krijgt via e-mail een bevestiging van het feestje. 
 
Reglementen: 
SterrenStrand is onderdeel van Recreatiepark TerSpegelt. Op al onze overeenkomsten zijn het reglement van 
SterrenStrand en het reglement van Recreatiepark TerSpegelt en de Uniforme Voorwaarden Horeca (met 
uitzondering van artikel 5.3) van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie.  
 
Betalingsvoorwaarden: 
Voor aanvang van het kinderfeestje word je geacht contant of per pin af te rekenen bij de bar in Strandpaviljoen 
“De Wijde Blick” (PumpTrackfeestje in La Cantina).  
 
Aansprakelijkheid 
Je verblijft bij TerSpegelt geheel op eigen risico. Recreatiepark TerSpegelt is niet aansprakelijk voor: 
- Diefstal, beschadigingen en voor ongevallen, ontstaan tijdens het verblijf op ons park, ongeacht de oorzaak  
- Mondelinge of telefonisch verstrekte inlichtingen 
- Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen 
- Voor enig handelen of nalaten van derden 
 
Tot slot: 
1. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.   
2. De parkleiding is te allen tijde gerechtigd onbevoegden de toegang tot SterrenStrand en het park te weigeren, en 
personen die zich misdragen de toegang te ontzeggen. 
3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet wordt beslist door de bedrijfsleiding. 


