
1. Algemene voorschriften
Artikel 1:
Het huidige reglement is van toepassing op de open-
luchtspeeltuinen van het Kasteel van Hélecine. Het is 
niet van toepassing op luchtkastelen of andere tijdelijk 
geplaatste installaties in het park, noch op de binnens-
peeltuin die tijdens bepaalde maanden van het jaar 
geïnstalleerd wordt. De openluchtspeeltuinen zijn open 
vanaf 9u00 en gesloten een half uur voor dat het park 
sluit. De openingsuren van het park zijn:
• Van oktober tot maart:van 8u00 tot 18u30
• April, mei, september: van 8u00 tot 21u00
• Juni, juli , augustus: van 8u00 tot 21u30
De Directie van het Kasteel kan deze openingsuren 
echter wijzigen ten gevolge van specifieke activiteiten.

Artikel 2:
De toegang tot de speeltuinen is gratis.

Artikel 3:
Er zijn twee afzonderlijke speeltuinen: één voor 0- 
tot 6-jarigen en één voor 6- tot 13-jarigen. Kinderen 
die niet vergezeld zijn van een meerderjarige ve-
rantwoordelijke persoon hebben geen toegang tot 

de speeltuinen. Het gebruik van de speeltuinen is 
verboden voor personen ouder dan 13 jaar.

Artikel 4:
Personen die het reglement niet respecteren en 
die geen rekening houden met opmerkingen gefor-
muleerd door het personeel van het Kasteel, kunnen 
zonder waarschuwing verbannen worden van het 
terrein.
Een bewaker van het Kasteel mag tijdens een 
controle of bij de vaststelling van beschadigin-
gen het voorleggen van de identiteitskaart van de 
aangesproken persoon eisen.

Artikel 5:
Het is verboden om:
• De omheining van de speeltuinen te beklimmen
• Afval op de speeltuigen of op de grond te gooien 

of achter te laten
• Glas mee op het terrein te nemen, met name 

drank in glazen flessen
• Te betreden met honden, fietsen…
• Blootvoets te wandelen
• Te roken

2. Verantwoordelijkheden
Artikel 6:
Het Kasteel van Hélécine kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor diefstal, verloren voorwerpen, 
beschadiging of verlies van kleding of andere per-
soonlijke voorwerpen.

Artikel 7:
De ouders en opvoeders worden verzocht hun sug-
gesties en opmerkingen over te maken aan het 
personeel van het Kasteel, en met name eventuele 
beschadigde speeltuigen te signaleren.

IN GEVAL VAN PROBLEEM OF ONGEVAL:
U kan contact opnemen met de bewaker op 
volgend nummer: 0495/59.03.45

NOODNUMMERS:
Brandweer en ambulance: 112
Federale Politie: 101

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE OPENLUCHTS-
PEELTUINEN VAN HET PARK VAN HET KASTEEL VAN HÉLÉCINE
Welkom bij het Kasteel van Hélécine! Help ons door dit reglement te respecteren, en zo de locatie te beschermen. 

Château d’Hélécine | rue Armand Dewolf 2, 1357 Hélécine
Tel: 019 65 54 91 | chateauhelecine@brabantwallon.be | www.chateaudhelecine.be
Let op: U wordt gevraagd het park 15 minuten voor sluiting te verlaten.

Mobiel nummer van de bewaking: 
0495 59 03 45

RESPECTEER DE 
VOORZIENINGEN

VERBODEN 
TE ROKEN

GLAZEN FLESSEN 
VERBODEN


