
Reglement hondenspeelveld Zoeterwoude 
 
Bij het gebruik van de faciliteiten van het hondenspeelveld Zoeterwoude gaat u akkoord met 
onderstaande voorwaarden: 
 

• U bent als eigenaar volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw hond(en). Het 
betreden van het hondenspeelveld is geheel op eigen risico. Wij erkennen dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor uw goederen of letsel (al dan niet met opzet) van u of uw 
hond. 

• Bij het betreden van de locatie wordt u geacht ermee akkoord te gaan dat de gemeente op 
generlei wijze aansprakelijk is voor schade ten gevolge van het gebruik van de locatie. 

• Honden mogen de locatie enkel betreden als desbetreffende hondenbezitter beschikt over 
een verzekering tegen schade die de hond kan toebrengen aan mensen, dieren en/of 
goederen. 

• Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom mits begeleidt door een volwassene. 

• Houd te alle tijde uw hond(en) in de gaten. 

• Ruim uitwerpselen en eigen afval op en deponeer deze in de hiervoor geplaatste vuilnisbak. 

• Zieke honden of honden die een gevaar kunnen opleveren voor andere honden of mensen 
(zoals bedoeld in artikel  Artikel 2:59 APV) zijn niet welkom. Dit geldt ook voor loopse teven. 

• Uw hond dient sociaal t zijn t.o.v. soortgenoten en mensen. 

• Het nuttigen van alcohol of drugs is niet toegestaan. 

• De speeltoestellen (indien aanwezig) zijn alleen geschikt voor honden. Volwassenen en 
kinderen mogen niet op de toestellen komen. 

• Houd er rekening mee dat er veel honden op het speelveld komen. De honden laten inenten 
is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd. 

• Bij het verlaten van het veld verzoeken wij u de hond(en) aan te lijnen.  
 
 

Bevoegdheden van de leden van het hondenspeelveld Zoeterwoude: 
 

• De leden van de hondenvereniging behoudt zich het recht de eigenaar van de hond indien 
nodig aan te spreken en zo nodig honden de toegang te ontzeggen indien gedrag of 
gezondheid een gevaar kunnen opleveren voor dier of mens. 
 

Eventuele schade aan het hekwerk of de speeltoestellen (indien aanwezig) kunt u melden aan de 
hondenvereniging Zoeterwoude. Ook met uw klachten of ideeën kunt u met hen contact opnemen. 
 

Contactgegevens hondenvereniging Zoeterwoude: 
Contactadres:    Reiger 2 Zoeterwoude 
Telefonisch bereikbaar:  06-49798332 / 0613258267 
Email:    hondenverenigingZoeterwoude@hotmail.com 
 
Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Met het 
betreden van het hondenspeelveld gaat u akkoord met de voorwaarden. 
 

Veel speelplezier gewenst! 
 

 
 
 


