MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN GEBRUIKMAKING FACILITEITEN
ALGEMEEN:
Natuurpark Kronenkamp is een openbaar park, dat toegankelijk is van zonsopgang tot
zonsondergang. In een enkel geval wordt het park gebruikt voor bijzondere activiteiten en is dan niet
vrij toegankelijk. Het park is op duurzame wijze gerealiseerd wordt als zodanig onderhouden door
vrijwilligers. Wij verzoeken u dan ook zorgvuldig om te gaan met het park; er niet te roken, geen
alcohol/ drugs te gebruiken en geen afval achter te laten. Het park is integraal toe - en doorgankelijk.
Ontmoetings-/ bezoekerscentrum ‘Het Filter’ is voorzien van: gehoorring, ruime toiletten en
mindervalide toilet met alarmering en (baby) verschoon gelegenheid, verlaagd bar en transferrolstoel
bij gebruik scootmobiel. De overige bouwwerken zijn niet integraal toe -/ doorgankelijk.
Het park als geheel- en afzonderlijke gebouwen zijn te huur voor activiteiten. Deze activiteiten zijn
(historisch) sociaal cultureel van aard, zijn gericht op de natuur, op duurzaamheid of hebben een
educatief karakter.
LOCATIES:
• Ontmoetings-/ bezoekerscentrum ‘Het Filter’ : voorzien van (uitgifte) keuken, bar, Wifi, beeld-/
en geluidinstallatie. Hat maximale aantal bezoekers is 100. Tafel opstelling zie
reserveringsformulier. Er is een terras met picknicktafels.
• De tuinwerkplaats: maximaal aantal gebruikers is 15 in vergaderopstelling. Koffie/ thee kan in
worden voorzien en er is een koelkast beschikbaar er is ook een toilet aanwezig.
• Het openlucht theater: podium en 50 zitplaatsen (meer staanplaatsen). Er is een elektriciteit
voorziening. Aanvullend kan gezorgd worden voor meer zitgelegenheid, licht en catering.
• Het 360 graden theater in ontwikkeling. Gedurende de ontwikkeling kan er voor activiteiten
(nader te overleggen) gebruik gemaakt worden van deze locatie. Het maximale aantal bezoekers
is 50.
• Het park als geheel: is in overleg te gebruiken/ te huren. In bijna alle gevallen is een vergunning
vanwege de gemeente nodig. Dit betekent in ieder geval ruim van tevoren bespreken.
• Het park en de gebouwen worden betreden op eigen risico. Voor persoonlij ke bezittingen is de
Kronenkamp niet verantwoordelijk.
RONDLEIDINGEN:
• Natuurpark Kronenkamp is een museale omgeving, met de bouwwerken van de voormalige
rioolwaterzuivering. Op de locatie is een verhaal te vertellen. Hierbij kunnen verschillende
accenten worden gelegd, zoals: wederopbouw architectuur, rioolwaterzuivering, natuur,
vleermuizen, duurzaamheid en de geschiedenis van Neede.
• Bij specifieke vragen proberen we samen met u hier een antwoord op te organiseren.
• Gidsen vertellen graag deze verhalen tijdens rondleidingen, die op het reserveringsformulier te
boeken zijn.
CATERING/ VERKOOP:
• In Het Filter worden geen zelf meegebrachte etenswaren en dranken genuttigd.
• Bezoekers betalen hun consumpties bij voorkeur door middel van pinnen.
• Groepen of gezelschappen die gereserveerd hebben rekenen, binnen 14 dagen, af nadat een
factuur (per email verstuurd) is verstuurd.

•
•
•

Catering is mogelijk, mede afhankelijk van uw wensen. U overlegt hierover met de gastheer-/
gastvrouw. U ontvangt hiervoor een prijsopgave, inclusief een opslag van 15% voor organisatie
en faciliteiten.
Koffie, thee en drankjes worden altijd afgenomen van de bar. Ook bij zelfcatering worden de
drankjes geleverd door Natuurpark Kronenkamp.
Indien is afgesproken dat men zelf de catering verzorgt, wordt altijd een bedrag in rekening
gebracht. Uitgangspunt bij eigen catering is dat servies en bestek bij de eigen catering is
inbegrepen. Restanten, bestek en servies worden vuil teruggenomen.

ALCOHOL GEBRUIK:
• De Kronenkamp, specifiek voor Het Filter beschikt over een para commerciële horeca vergunning
(zwak alcoholische dranken). Gastvrouwen/ heren zijn geschoold in verantwoord alcohol gebruik.
• Alcoholhoudende dranken kunnen worden geschonken op zaterdag, zondag en algemene
feestdagen van 10.00 tot 23.00 uur en op andere dagen 18.00 tot 23.00 uur
• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij activiteiten waaraan kinderen
deelnemen wordt geen alcohol geschonken.
• Achter de bar en in de keuken hebben alleen vrijwilligers van de Kronenkamp toegang.
RESERVERING:
• U reserveert door het reserveringsformulier op de website, ingevuld te versturen. Uiterlijk
binnen 2 werkdagen wordt er contact met u opgenomen door een gastvrouw/ heer, die met u
overlegt over de mogelijkheden (is het gevraagde te leveren), de faciliteiten, de kosten etc.
• U ontvangt een bevestiging van de afspraken. Die u vervolgens ondertekent en terugstuurt, of
per email bevestigt.
• Daarmee is de gebruikmaking bevestigd.
WIJZIGING/ ANNULERING:
• Wijziging of annuleren is in overleg (bij dringende redenen) mogelijk. Heeft Natuurpark
Kronenkamp kosten gemaakt of is verplichtingen aangegaan met toeleveranciers dan worden
deze aan u in rekening gebracht.
VERDER:
• In principe is de eindtijd voor gebruik van Het Filter 23.00 uur. Dit betekent dat om 22.45 uur een
signaal ter beëindiging wordt gegeven.
• Gastheer/gastvrouw zijn altijd aanwezig in Het Filter. In verband met vertrouwelijkheid kennen
zij een zwijgplicht.
• Volg de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op, ook bij calamiteiten.
• De ingang en de (nood) uitgangen mogen niet geblokkeerd worden door stoelen of tafels.
• Als er een gebruiksovereenkomst wordt gesloten dan wordt ervan uitgegaan dat u deze
mogelijkheden en voorwaarden gelezen hebt en dat u er mee instemt.

Nog duidelijkheid over:
-Wifi capaciteit
-Ringleiding bij gebruik schermen
-Verkoop van goederen?

