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Tarieven 2020
Entree per kind:
€ 4,80
Ouders en kinderen t/m 1 jaar hebben gratis entree.

Ook bieden wij u verschillende arrangementen (prijs per kind/begeleider)
 Heggie Mini:
Entree, 1x ranja, plak cake
€ 6,00
 Heggie Medium:
Entree, 1x ranja, plak cake, zakje chips
€7,00
 Heggie Extra:
Entree, onbeperkt ranja, plak cake, zakje chips
€ 8,00
 Heggie Super:
Entree, 1x ranja, plak cake, patat, snack
€ 9,50
 Heggie Mega:
Entree, onbeperkt ranja, plak cake, patat, snack
€ 10,50
 Heggie Maximum:
Entree, onbeperkt ranja, plak cake, patat, snack, raketje € 10,95
 Begeleiders:
Koffie/thee bij aankomst, plak cake, patat, snack
€ 4,95
Bij de arrangement kan als snack worden gekozen uit een frikadel, kroket, kaassoufflé of 4
kipnuggets. Mayonaise, curry en ketchup zitten bij de arrangementen inbegrepen.

Extra’s toevoegen aan uw arrangement (prijs per stuk)
 Snoepzakje met leuk speeltje
 Cake versieren
 Heggies Speelschuur taart
 Gezonde snack

€ 1,70
€ 1,00
€ 17,50
€ 1,30

Heggies Speelschuur beschikt over een horecafaciliteit met een
uitgebreid assortiment. U kunt onder andere koffie, thee, muffins,
ranja, tosti’s, belegde broodjes, snacks, patat, pannenkoeken en
plates bij ons bestellen.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of dranken te
nuttigen. In het geval van een dieet i.v.m. bijvoorbeeld een allergie,
kunnen wij samen met u kijken naar een passende oplossing.

Openingstijden
Periode

Openingsdagen / Openingstijden

01 april t/m 30 september

Alle dagen geopend van 09.30- 18.00 uur.

01 oktober t/m 31 maart

Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 09.3018.00 uur. (vakanties alle dagen)

Op 25, 26 december, 31 december en 1 januari zijn we gesloten.
In overleg kunnen wij bij grote aantallen bezoekers, bijvoorbeeld bij schoolreisjes,
verenigingen of familiedagen aangepaste openingstijden hanteren. Kijk voor de actuele
openingstijden op onze website.
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Kinderfeestje
Wil jij samen met al je vriendjes en vriendinnetjes een te gek
verjaardagsfeest vieren? Bij Heggies Speelschuur is heel veel
mogelijk! Lekker spelen in de speelschuur en met zijn allen
patatjes of pannenkoeken eten. Reserveren kan via de website,
email en telefoon. Kom bij ons langs om de speciale Heggies
Speelschuur uitnodigingen bij ons op te komen halen. Je feestje in
Heggies Speelschuur, wie wil dat nou niet!?

Peuters en laatkomers:
Peuters van 2 en 3 jaar die voor 11:00 uur komen
spelen betalen slechts € 2,50 entree. Laatkomers zijn
degenen die pas na 16:00 uur komen spelen. Speciaal
voor hen is er een aangepast entree tarief van slechts
€ 2,50

Heggies 10-rittenkaart
Vind jij Heggies Speelschuur echt heel erg leuk en wil je
vaak komen spelen? Dan is een 10 rittenkaart ideaal
voor jou! Een 10-rittenkaart kost maar € 40,- en is dus
voordeliger als wanneer je 10 keer normale entree voor
Heggies Speelschuur zou moeten betalen.

Jaarabonnement
Het jaarabonnement van Heggies Speelschuur geeft
recht op onbeperkt speelplezier. Met een
jaarabonnement kan je dus zo vaak en zo lang komen
spelen als je wilt, op dagen dat Heggies Speelschuur
geopend is. Een abonnement voor 2019 kost slechts
€ 30,- p.p.

Speelregels
 Toegang tot en met 12 jaar en alleen met ouder of begeleider.
 Toegang speeltoestel alleen op sokken.
 Het meenemen en nuttigen van eigen etenswaren en
dranken is niet toegestaan.
 Spelen gebeurd op eigen risico. De directie is niet
aansprakelijk voor schade en vermissing welke tijdens
het spelen in Heggies Speelschuur zijn ontstaan.
 Spelen wordt aanbevolen in luchtige kleding. Jassen en
zwemkleding zijn niet toegestaan.
 Aanwijzingen van het personeel van Heggies
Speelschuur dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
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