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Wist je dat het mogelijk is een (kinder)feestje te 
vieren in speeltuin Binnenste Buiten? Dit kan tijdens 
openingstijden, maar ook als de speeltuin eigenlijk 
dicht is. Het kan aan een tafel in de speeltuin, maar 
het is ook mogelijk onze blokhut te huren. Hoe leuk 
is dat? 

Tafel reserveren
In de speeltuin bevinden zich diverse tafels die benut 
kunnen worden voor een feestelijke gelegenheid om 
er zeker van te zijn dat u een plek kunt vinden en 
behouden kunt u een tafel reserveren voor €20,-
• De beheerders van de speeltuin bepalen de 

locatie van de tafel;
• Eigen eten en drinken meenemen is toegestaan;
• Het is mogelijk een kan koffie en/of thee te 

bestellen. Hiervoor worden kosten in rekening 
gebracht;

• Voor een extra tafel rekenen wij ook extra kosten.

Blokhut
Mocht u een grotere groep willen ontvangen of 
verzekerd willen zijn van een droge zitplaats dan 
is het ook mogelijk een afzonderlijke ruimte te 
huren: de blokhut. Deze ruimte van 28m2 staat in de 
speeltuin, maar bevind zich afzijdig genoeg voor een 
besloten gelegenheid. De blokhut is voorzien een 
keuken en meubilair voor binnen en buiten. 
• Maximaal 50 personen. Bij meer personen 

rekenen wij €25,- per uur voor een extra 
beheerder;

• Eigen eten en drinken meenemen is toegestaan;
• Het is mogelijk een kan koffie en/of thee te 

bestellen. Hiervoor worden kosten in rekening 
gebracht;

• Muziek afspelen is toegestaan mits er rekening 
wordt gehouden met de buurt.

• Kosten zijn €100,- per dag(deel) binnen 
openingstijden (zie website). Buiten 
openingstijden kost het €200,- plus €25,- per uur 
voor aanwezigheid van de beheerder.

Neem ruim van tevoren contact op met de 
beheerder Piet van Dugteren via beheer@
speeltuinbinnenstebuiten.nl of tijdens de 
openingstijden op nummer: 010–425 52 33 om de 
wensen en mogelijkheden te bespreken.
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