
Wij hebben regels omdat alle gasten van De Boshoek een fijne en veilige vakantie willen.
Jouw ouders zijn ten aller tijde verantwoordelijk voor jouw gedrag, wij stellen je ouders 

dan ook op de hoogte als jij je niet aan De Boshoek regels houdt.

Geluidstil 
Maandag t/m zondag is het om 23.00 uur geluidstil, dan geldt de nachtrustperiode op 
De Boshoek, dit geldt ook voor jou. Met uitzondering van Western Plaza, hier is het op 
zaterdag om 00.00 uur geluidstil. Dus geluidmakers uit, niet schreeuwen en gillen, maar 
op gedempte toon met elkaar praten.

Jeugdactiviteiten en openingstijden jeugdhonk
Het jeugdhonk is open in overleg met de teenagetoppers. In juli en augustus op vrijdag 
om 20.30 uur, maak jij (12+) het activiteiten programma voor jezelf en je leeftijdsgenoten. 
We hebben jouw inbreng nodig zodat jij ook een leuke vakantie hebt. Het jeugdhonk is 
alleen voor gasten van De Boshoek, dus draag je zwembad bandje, dit is jouw entree 
bewijs voor het jeugdhonk.

Een plek voor jou? 
Buiten onze faciliteiten om hebben wij voor bij de kidsclub, in het jeugdhonk en naast de 
entree van het binnen zwembad een plaats gemaakt voor de tieners.

Bezoekers 
Wees je er van bewust dat jouw gast(en) zich ook moeten houden aan het parkreglement. 
Hier dragen jij en je ouders de verantwoordelijkheid voor.

Gratis Wifi?
Bij het jeugdhonk en de chillozone naast het binnenzwembad is er gratis Wifi!

huisregels tieners

Wij vinden leuk:
• Dat we aanspreekbaar zijn voor elkaar

• Dat we netjes omgaan met andermans spullen
• Dat we rekening houden met elkaar

• Dat iedereen zich hier veilig voelt
• Goed gedrag belonen

• Dat we samen het programma samenstellen
• Dat we er samen een leuke vakantie van maken

• Extra helpende handjes om de jonge kinderen te vermaken



De Boshoek is een kindvriendelijk en veilige vakantieplek. 
Het animateam en de teenagers zijn aangesteld om leuke, spannende en 

leerzame activiteiten te organiseren. 
Ons doel is om uw kinderen een fijne tijd te bezorgen. 

Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats. Het gaat immers om uw kinderen.

1. Deelname aan de activiteiten is op eigen verantwoording. 
 

2. Voor kinderen onder de 4 jaar is het verplicht dat een van de ouders/
verzorgers aanwezig is bij de activiteiten. 
 

3. Als er sprake is van pest- of anderzijds ongewenst gedrag hanteren wij 
een waarschuwing. Mocht uw kind de veiligheid van andere kinderen in 
de weg staan dan nemen wij contact met u op. 
 

4. De kinderen die verblijven op het kampeer terrein halen wij op met de 
Keessie mobiel, voor de ochtend knutsel van de Kidsclub. Dit in  
verband met de veiligheid van het oversteken van de weg. Na de  
knutsel helpen wij de kinderen oversteken naar het kampeerterrein, zij 
kunnen zelf terug lopen naar de staanplaats. 
 

5. De kinderen van het hele park worden opgehaald met de Keessie  
mobiel in de parade bij de bushaltes. Zij worden niet terug gebracht. 
 

6. Indien u vragen heeft, vraag ze ons gerust
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