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Maar voor de kinderen is er  
De Speeltuin Kinderpas 

Vanaf dit seizoen kunt u alleen nog met uw pinpas 
betalen in de speeltuin. Omdat wij beseffen dat het voor 
kinderen van waarde is om zelf iets te kunnen halen bij het 
huisje hebben we het volgende bedacht: De Speeltuin 
Kinderpas! 
U kunt deze opwaarderen in het huisje van de Speeltuin 
zodat uw kind zelf drinken, een ijsje of snoepje kan halen 
in de speeltuin!  
De kaart is gratis voor seizoenkaarthouders en het saldo 
blijft gewoon geldig ook in een volgend seizoen. De kaart 
is niet verplicht maar handig als uw kind bijvoorbeeld ook 
alleen naar de speeltuin komt. 
 
 

 Bij verlies moeten we voor een nieuwe kaart € 3,50 in rekening brengen.  
 De speeltuin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de 

kinderpas. 
 Als de speeltuinkinderpassen mogelijk in de toekomst komen te vervallen 

zal het restende tegoed vanaf € 10,00 teruggegeven worden.  
 Terugvordering saldo kinderpas 1 jaar na opzegging lidmaatschap 

worden niet in behandeling genomen. 
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But for the children we have 
The Playground Child's Card! 

 

From this season on you can only pay with your debit card 
in the playground. Because we realize that it is of value for 
children to be able to buy something from the shop 
themselves, we have come up with the following: The 
Playground Child's Card!  
You can upgrade it at the shop so that your child can get 
a drink, an ice cream or candy from the playground!  
The card is free for season ticket holders and the balance 
remains valid in following seasons. The card is not 
mandatory but useful if, for example, your child also 
comes to the playground alone.  
 
 In the event of loss, we have to charge € 3,50 for a new card. 
 The playground is not liable for loss, theft or damage to the card. 
 If the playground Child's Card may expire in the future, the remaining 

credit will be returned from € 10,00. 
 Reclaiming the balance of a Child's Card 1 year after canceling your 

membership will not be processed. 


