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Wat leuk dat je hutten komt bouwen in Pop-Up Palènpa Park! In dit document
vind je algemene informatie en tips voor je bezoek en het veilig gebruik van onze
materialen.

Maatregelen in verband met het coronavirus
- Volwassenen (niet uit één gezin) houden 1,5 meter afstand.
- Bouw op de aan jou toegewezen bouwkavel.
- Gebruik alleen de materialen op jouw bouwkavel.
- De kinderen bouwen onder toezicht van de volwassenen.
- Je bouwt zelf op én je bouwt zelf weer af.
- Eigen eten en drinken is toegestaan. Neem zelf je afval mee naar huis.
- Je bent vrij om het landgoed verder te verkennen, met inachtneming van
de regels.
- Gebruik je gezond verstand;
- Blijf thuis bij koorts, verkoudheid, benauwdheid en hoesten van
jezelf of iemand in jouw gezin/groep.
- Houd afstand.
- Nies of kuch in je elleboog.
- Was of reinig regelmatig je handen.
Sanitair
- Het toiletgebouw in de schuur is beschikbaar.
- Dit wordt meerdere keren per dag door ons schoongemaakt.
- Volg de aangegeven route en houd afstand.
- Kleine en grote jongetjes mogen ook buiten op het land plassen.
- Ook bij de buitenkraan met zeep kun je je handen wassen.
Materialen
- De materialen op jouw bouwkavel worden per dagdeel alleen voor jouw
gezin/groep ingezet.
- De verbindingsmaterialen worden na gebruik door ons gereinigd.

Algemeen
- Per bouwkavel bestaat de groep uit maximaal 12 personen, waaronder
volwassen begeleiders.
- Je reserveert vooraf.
- Je kunt ter plekke per pin betalen.
- Je bouwt en speelt binnen de openingstijden van Palènpa Park.
- Per bouwkavel zijn – tenzij anders overeengekomen – materialen voor het
bouwen van 3 hutten en 1 toren beschikbaar.
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Iedere bouwkavel is daarnaast uitgerust met een partytent en picknick- of
biertafel.
Je mag je eigen eten en drinken meenemen. Open vuur en gebruik van
barbecues is niet toegestaan.
Je zorgt dat je de materialen en de aan jou toegewezen bouwkavel net zo
achterlaat als je die aantreft.
Je kunt gebruik maken van het sanitair van het landgoed.
Je bent vrij om Landgoed Kleine Vennep verder te verkennen.

Adviezen en tips
- Draag stevige schoenen. Alleen op het gras mag je met blote voeten
lopen.
- Draag sportieve/oude kleding die vuil mag worden.
- Houd rekening met het weer en weersveranderingen.
- Neem eventueel extra kleden, kussens e.d. mee voor nog meer
speelplezier.
Verplaatsen en annuleren
- Je kunt te allen tijden je afspraak verplaatsen naar een later moment in
hetzelfde kalenderjaar. Als je naar een ander kalenderjaar wilt
verplaatsen, zien we dat als annulering.
- Je kunt tot 4 dagen van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering korter
dan 4 dagen rekenen we 25% van de kosten. Bij annulering op de dag
zelf, rekenen we 50% van de kosten.
- We zijn gerechtigd om als gevolg van extreem weer ons park te sluiten als
dat omwille van de veiligheid noodzakelijk is. In overleg verplaatsen we
dan jouw reservering of storten we de betaling terug.
Materiaal en veiligheid
- De materialen van Palènpa zijn met zorg ontworpen en geproduceerd.
- De materialen zijn ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met
14 jaar.
- De materialen zijn bedoeld om te bouwen onder toezicht van een
volwassene of begeleider.
- Je wordt als volwassene of begeleider geacht vooraf of tijdens het bouwen
de instructie video en/of handleiding door te nemen. Hierin wordt o.a.
beschreven hoe je veilig kunt bouwen en afbouwen.
- Je wordt geacht de materialen te gebruiken waarvoor ze ontworpen zijn en
zoals beschreven in de handleiding.
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