
Speeltuin de Bras 
Addendum huurcontract 

inzake COVID-19 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In te vullen door vereniging Speeltuin de Bras: Handtekening (gedelegeerd) bestuurslid: 

Ingeleverd op:  ............................................    

 

Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 

de wijk Vrijenban en omgeving in 

Delft een veilige, schone, 

beheerde en gratis toegankelijke 

speelomgeving en zet zich in voor 

versterking van het 

saamhorigheidsgevoel in de wijk. 

 

Word lid en steun speeltuin de 

Bras! Meer info op onze website. 

Locatie: Kingstonstraat, Delft 

Website: http://speeltuindebras.nl 

E-mail: info@speeltuindebras.nl 

FB: Speeltuin de Bras @ Facebook 

KvK: 40398712 

IBAN: NL39 INGB 0004 9391 40 

In aanvulling op het reguliere huurcontract voor de zaterdaghuur bij Speeltuin de Bras verzoeken wij je in verband met COVID-19 kennis 

te nemen van dit addendum, de beschreven regels in acht te nemen tijdens de voorgenomen huurperiode en dit addendum te 

ondertekenen als bevestiging van kennisneming en inachtneming van de regels inzake COVID-19. 

1. Jouw voorgenomen huur van Speeltuin de Bras kan in de periode juni/juli plaatsvinden. Wat hierbij belangrijk is, is dat de 

kabinetsbesluiten d.d. 19 mei 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-

antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal) en de richtlijnen van RIVM 

(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) te allen tijde dienen te worden opgevolgd. 

2. De belangrijkste aspecten van de besluiten/richtlijnen die betrekking hebben op de huur van de speeltuin zijn: 

a. Niet meer dan 30 personen tijdens de huurperiode in de speeltuin. Het getal 30 is een optelsom van het aantal kinderen, ouders 

en anderen. 

b. Voor gezinnen geldt de anderhalvemeterafstand tussen de gezinsleden niet. Tussen de gezinnen onderling (met name de 

ouders) geldt deze maatregel wel. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen vrijelijk met elkaar spelen, zonder te hoeven nadenken 

over de anderhalvemeterafstandregel. 

c. De huurder wordt met zijn/haar eigen gezin (echtgeno(o)t(e)/partner/kinderen) om 10:00 door een van de bestuursleden 

verwelkomt in de speeltuin. Het bestuurslid legt uit hoe alles werkt in de speeltuin, met name wat wel en niet mag, met extra 

aandacht voor de landelijke maatregelen inzake de corona-crisis. 

d. De huurder heeft tot 11:00 de tijd om voorbereidingen te treffen (slingers ophangen, ballonnen opblazen etc.). 

e. Tussen 11:00 en 12:00 zijn de gasten van de huurder welkom. In deze tijdsperiode is een van de bestuursleden als “poortwachter” 

aanwezig om bij de gasten een check-gesprek af te nemen en hen te wijzen op de geldende maatregelen, zoals handen 

wassen en de anderhalvemeterafstand. 

f. Na 12:00 vertrekt de “poortwachter” en legt daarmee de verantwoordelijkheid van het naleven van de regels volledig bij de 

huurder. 

g. In het toilethok heeft Speeltuin de Bras een voorziening ingericht om de handen met zeep te wassen en met papier af te drogen. 

Overtuig je gasten (kinderen/ouders/anderen) ervan dit bij binnenkomst te doen. En adviseer ze dit ook (meerdere malen) 

tussentijds te doen en bij het verlaten van het feestje. Het gebruik van de zeep en het papier is kosteloos. 

3. De voorzieningen in de speeltuin worden zeer gering beperkt. De enige beperkingsmaatregel die wordt genomen, is het niet 

beschikbaar stellen van “klein speelmaterieel”. Denk hierbij aan de zandbakspulletjes en de peuterfietsjes. Het staat de huurder vrij 

dit soort materieel zelf mee te nemen, mits de huurder dit na afloop weer mee terugneemt. 

4. Tot slot, Vereniging Speeltuin de Bras voert geen handhaving op de zaterdagverhuur. Wij vertrouwen al jaren op het gezond 

verstand van de huurder en dat is in deze tijd niet anders. De verantwoordelijkheid over de speeltuin tijdens de huurperiode en 

eventuele handhaving leggen we dan ook nu - zoals altijd - neer bij de huurder. 

Ondertekening 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van hetgeen hierboven is beschreven inzake COVID-19 betreffende de huur 

en verklaart hiermee akkoord te gaan. 

Naam huurder: ........................................................................................  Handtekening huurder: 

Datum:  
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