Algemene voorwaarden en reglement
verjaardagsfeestjes
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In het gebouw en de binnentuin is roken niet toegestaan.
Per groep van maximaal 10 kinderen is tenminste één volwassen/ouder begeleider vereist.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Hulphonden zijn uiteraard wel
toegestaan.
Het Science Centre Delft maakt u er op attent dat het in belang van uw veiligheid is om de
gebruiksaanwijzingen bij de opstellingen of de instructies van onze medewerkers altijd
nauwgezet op te volgen.
Het Science Centre Delft noch onze partners zijn aansprakelijk
voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk negeren van gebruiksaanwijzingen of
instructies.

De kosten voor een verjaardagsfeestje bedragen € 100,00 voor maximaal tien kinderen. (bij
grotere groepen geldt een toeslag van € 10,00 per kind).
LET OP ZONDAG EXTRA TOESLAG: €110 voor maximaal tien kinderen (€11 per extra kind).
Betaling kan alleen plaatsvinden door mobiele pin op de dag zelf.
Bij aankomst wordt u ontvangen bij de hoofdingang, graag minimaal 15 minuten voor aanvang
van het verjaardagsfeestje aanwezig zijn.
Bezoek aan tentoonstelling niet mogelijk ivm verhuizing.
De student draagt zorg voor de inhoud van de workshop, eten en drinken.
U als ouder(s)/verzorger(s) bent verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. Er wordt
dan ook van u verwacht dat u gedurende het gehele verjaardagsfeestje aanwezig bent.
Indien u verhinderd bent dient u dit tijdig door te geven. Bij annulering minder dan drie
werkdagen van te voren, zijn wij genoodzaakt € 50 in rekening te brengen.

Contactgegevens:

Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft
Telefoon			015-2785200
E-mail				sciencecentre@tudelft.nl

Verjaardagsfeestjes
openingstijden:

woensdag en vrijdag
15:00 - 17:00 uur
Zaterdag t/m zondag
10:00 - 12:00 uur
				12:30 - 14:30 uur
				15:00-17:00 uur

Voor meer informatie verwijzen we naar de Algemene Reserveringsvoorwaarden. (Zie de website
voor de voorwaarden.) Bij akkoord voor een definitieve reservering gaat u automatisch akkoord
met de voorgenoemde Algemene Reserveringsvoorwaarden.

