REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE SPEELRUIMTE VOOR HONDEN

Welkom bij het Kasteel van Hélécine! Help ons door dit reglement te respecteren, en zo de locatie te beschermen.
Artikel 1 : De speelruimte is een plek waar honden
volledige bewegingsvrijheid hebben (zonder leiband)
onder het permanente toezicht en de verantwoordelijkheid van hun baasje of begeleider. Elke andere
activiteit waarvoor de speelruimte niet bestemd is, is
verboden. De eigenaar moet zijn hond op elk moment
in toom houden en kunnen controleren.
Artikel 2 : De gebruiker moet verplicht beschikken
over een verzekering familiale burgerlijke aansprakelijkheid.
Artikel 3 : De dieren moeten correct gevaccineerd en
geïdentificeerd zijn. De eigenaar moet het paspoort
van het dier op aanvraag van de instanties van het
Kasteel kunnen voorleggen.
Artikel 4 : De toegang en het gebruik voor de honden is vrij maar het dier mag niet alleen of zonder
toezicht gelaten worden binnen de omtrek van de
speelruimte. De gebruikers laten hun hond pas vrij
binnen de ruimte zelf en zorgen ervoor dat die altijd
goed afgesloten is.
Artikel 5 : De honden moeten sociaal zijn en geen
agressief gedrag vertonen ten opzichte van de mens,
een andere gebruiker of een ander dier.
Artikel 6 : De baasjes moeten voorzien zijn van een
leiband om in te grijpen in geval van ruzie tussen
honden. Bij te agressief of gevaarlijk gedrag moet de
hond kort aan de leiband gehouden worden en de
speelruimte verlaten. De honden die een onvoorspel-
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baar gedrag vertonen moeten een muilkorf dragen.
Artikel 7 : De baasjes moeten waken over de algemene rust door zo goed als mogelijk te voorkomen
dat hun hond te vaak gaat blaffen en door zelf niet te
roepen of rumoerig te zijn.
Artikel 8 : De gebruiker moet respect tonen voor de
speelruimte, de uitwerpselen van zijn dier oprapen
en de inrichtingen of het meubilair dat ter beschikking is niet vernielen.
Artikel 9 : De gebruikers zijn verantwoordelijk voor
om het even welke schade die ze zelf veroorzaken, of
die de personen, dieren of voorwerpen die ze onder
hun toezicht hebben veroorzaken.
Artikel 10 : De gebruiker waakt erover dat het dier in
de speelruimte blijft. Het is verboden het dier in het
park van het Kasteel waar de leiband verplicht is te
laten loslopen.
Artikel 11 : Bij een gedrag dat op de een of andere manier storend is, kan het personeel van het Kasteel tijdelijk of definitief de toegang tot de speelruimte aan de
gebruiker en/of meer bepaald aan zijn dier ontkennen.
Artikel 12 : De toegang tot de speelruimte is beperkt
tot 15 honden tegelijkertijd.
Artikel 13 : De toegang tot de speelruimte is beperkt
tot 1 uur per dag en per gebruiker. Het fatsoen moet
altijd voorrang krijgen en de gebruikers die al een tijdje aanwezig zijn in de speelruimte moeten hun hond
terugroepen om plaats te laten voor de nieuwkomers.

Artikel 14 : De toegang tot en aanwezigheid in de
speelruimte is verboden voor personen zonder hond
of waarvan het gedrag de veiligheid of de rust van de
andere gebruikers in het gedrang kan brengen.
Artikel 15 : Het is raadzaam een loopse hond niet in
de speelruimte te brengen, om onrust te voorkomen.
Artikel 16 : Het Kasteel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of schade.
Artikel 17 : Bij niet-naleving van dit huisreglement of
om elke andere reden kan de gebruiker zich de toegang
tot de speelruimte tijdelijk of definitief ontzegd zien.
Artikel 18 : De toegang tot de speelruimte voor honden kan bij slecht weer afgesloten worden.

Lijst met dierenartsen in de buurt voor
noodgevallen :
• Mobilo’vet – Dr Derbaudrenghien – Dr Vanhay Marie - Hélécine – 0495/70.44.55
• Dr Froment Frédéric – Ramillies – 0495/40.41.20
• Cabinet Vétérinaire Dr Monin – Dr Ingebos –
Dr Distèque – Jauche – 0496/66.01.68
• Dr Beckers – Jodoigne – 010/81.48.95

Tijdens openbare evenementen in het park, de
speelruimte wordt automatisch gesloten.

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

