
➢ Pepe, een familiepretpark met héééél veel lol. Ouders, geniet ervan, maar 

houd toezicht op de kleintjes in alle delen van ons pretpark.

➢ Pepe is voor kinderen tot 10 jaar. Alle speelvoorzieningen mogen ook 
worden gebruikt door volwassenen die niet zwaarder zijn dan 98 kg.

➢ Verplichte aanwezigheid van een volwassene bij kinderen tot 4 jaar!!

➢ Verplichte aanwezigheid van een volwassene bij kinderen met speciale 
behoeften!!

➢ Kinderen, denk eraan – LET BIJ HET SPELEN OP JE VEILIGHEID!!!! Van de 
glijbaan af met je voeten naar voren is veel beter dan omgekeerd. De 
glijbaan oprennen is gevaarlijk en daarom ook verboden.

➢ Neem alsjeblieft geen eigen speelgoed mee naar de speelzone.

➢ Doe vanwege de veiligheid voordat je de speelzone ingaat, je sieraden, 
badges en loshangende touwtjes af.

➢ Ook kauwgom en snoepjes uit je mond halen.

➢ Familiepretpark Pepe is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw 
kind of voor verwondingen die kunnen worden opgelopen bij onveilig of 
ongepast gebruik van de voorzieningen, noch voor verwondingen die 
kinderen elkaar toebrengen. Het gebruik van de attracties op 
Familiepretpark Pepe is voor eigen risico. De veiligheid van het 
familiepretpark is gecontroleerd en gecertificeerd. De producent staat 
ook in voor de veiligheid van de voorzieningen in de speelzaal. Alle 
toestellen worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden, zodat wij 
constant de hoogste veiligheidsnormen kunnen garanderen.

➢ Pepe is niet verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen, maar bij de 
receptie hebben we een kleine afdeling >> Gevonden Voorwerpen<<.

➢ Let op de veiligheid van de kleintjes, want bij Pepe is ruw spelen niet 
toegestaan.

➢ Sokken zijn in de speelzaal verplicht voor zowel kinderen als hun ouders.

➢ Neem alstublieft geen eten en drinken mee naar Pepe (behalve op 
verjaardagsfeestjes).

➢ Het personeel van Pepe is er trots op dat onze ruimtes altijd schoon, 
gedesinfecteerd en geurig zijn.

➢ Familiepretpark Pepe heeft het recht om een persoon die zich niet aan de 

regels houdt te verzoeken het speelpark te verlaten.

➢ Wij verzoeken u om geen bezoek aan Pepe te organiseren als u of uw kind 

ziek is. Kom alstublieft als u helemaal gezond bent, want zo is het voor 
iedereen aangenamer.

Veel dank! 

Uw Pepe park 


