
Proficiat! U huurt privaat de
Speelweide met alle speelplezier
voor uw sloeber inbegrepen!
Hieronder vind je nog enkele puntjes waardoor de
ervaring alleen maar leuker kan worden!
Veel speelplezier gewenst...

Vooraf
Wees ervan bewust dat bij het privé
verhuren van de Speelweide er
geen begeleiding voorzien is.
Plaats dus enkel honden bij elkaar
waarvan je zeker weet dat ze 100%
veilig met elkaar kunnen spelen.
Voor de ravotters in de winter: hou
rekening met de zonsondergang,
de Speelweide is niet verlicht. 
De Speelweide ligt langs de E40. Er
is een goede omheining voorzien,
en een sas om honden te scheiden.

Praktisch
Wensen jullie water? Vraag dit gerust
aan de balie, wij hebben speciaal voor
jullie lievelingetjes een bakje en een
bidon vol met water.
Er is een vuilbak voorzien om de
behoeftes van jullie hond op te
ruimen. Mocht de vuilbak er niet staan
of vol zijn, laat het ons weten. We
nemen dan onmiddellijk actie.
Zelf geen poepzakjes bij? Vraag het
ons ...
Hou ten alle tijden jullie sloebers in de
gaten, het blijven sloebers hè!

Toegang
Er zijn verschillende wandelroutes van
WelloPet naar de Speelweide: door de
petshop (dan passeer je wel de kippen!),
door de plantenzone of langs de
plasweide.
In 2019 zijn die wandelroutes moeilijk
toegankelijk omwille van verbouwingen:
vraag even info aan de balie (de beste
wandelroute loopt door de plasweide).
De Speelweide is rolstoeltoegankelijk
'over het gras'.



Proficiat! U volgt de Begeleide
Speelweide met alle speelplezier
voor uw sloeber inbegrepen!
Hieronder vind je nog enkele tips voor meer
speelplezier ...

Vooraf
Deze Speelweide is begeleid. Bij
aanvang is er een screening door
middel van een korte wandeling. De
gedragsbegeleiders overwaken en
begeleiden dit evenement.
De Speelweide is evenwel geen
workshop: het is 'spelen' op de eerste
plaats. 
Heb je vragen? De gedragsbege-
leiders beantwoorden die heel graag!
Vanaf 2019 lopen de reservaties voor
alle evenementen via EVENTBRITE. Dit
extern platform int eveneens alle
betalingen vooraf. 
Met een waardebon, of met Plan Fit &
Play, hoef je niet vooraf te betalen.

Meer van dat?
Speciaal voor de liefhebbers van de
Begeleide Speelweide is er een
meerbeurtenkaart voorzien. 
Het Plan Fit & Play, zo heet deze kaart,
geeft jou een voordeel tot meer dan
20% op de deelnameprijs. 
Deze kaart telt ook voor andere
evenementen en voor het gebruik van
de loopband.
Vraag meer info aan de
gedragsbegeleiders, of kijk op de
website voor meer detail.
Eénmaal een Plan Fit & Play hoef je
niet meer vooraf te betalen bij
reservatie op de website. Meld je
evenwel steeds aan!

Sorry!
In 2019 zijn de wandelroutes naar de
Speelweide moeilijk toegankelijk omwille
van verbouwingen.
Het gras is al eens wat langer.
De Speelweide is rolstoeltoegankelijk
'over het gras', maar dit blijft hobbelig.
Daarom bieden we een SORRY-KORTING
aan van -10% op alle Fit & Play zolang de
hinder blijft duren. Deze korting komt
bovenop het reeds bestaande voordeel
van deze meerbeurtenkaart.


