
Geachte gast,

Graag willen wij jullie bezoek aan onze boerderij zo aangenaam mogelijk maken en u de gemoedelijke sfeer laten 
proeven van het platteland. Wij willen u niet allerlei huisregels opleggen maar vertrouwen erop dat u ‘doet alsof u 
thuis bent’.

Echter om misverstanden te voorkomen en u voldoende te informeren volgen hieronder enkele aandachtspunten.

• Op het terrein zijn speeltoestellen aanwezig, wij hebben alles zo veilig mogelijk ingericht, maar houd zelf 
uw (klein)kinderen in de gaten.
Kinderen mogen op de boerderij spelen onder toezicht/begeleiding van een volwassene. 

• Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt wel een keer een 
onverwachte beweging maken of een vinger verwarren met een worteltje. Dieren blijven tenslotte dieren.

• Oud brood en groenteafval a.u.b. niet voeren aan onze dieren. De Akkervarkens mogen na overleg wel 
gevoerd worden maar voer de dieren nooit uit de hand! Meegebracht voedsel kunt u in de ton bij de 
kraamstal achterlaten.

• Betreden geschiedt geheel op eigen risico.

• Wijs uw kinderen op het schrikdraad rond de weilanden van de varkens (stroom).

• Akkervarken/Stoer bij de Boer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of diefstal bij bezoekers 
en/of hun eigendommen.

• Dieren opjagen, in het nauw drijven, hard rennen en schreeuwen op de weide is niet toegestaan. De 
dieren schrikken hiervan.

• Het is niet toegestaan om hokken te openen m.u.v. het konijnenverblijf.

• Bezoekers mogen alleen onder begeleiding van een dierenverzorger de ruimte binnen het hek van de 
pony’s, alpaca’s en schapen betreden.

• Roken is alleen toegestaan op het terras. Wij verzoeken u op de rest van het terrein niet te roken.

• Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen op ons terrein.

• Wees alstublieft zuinig op de spullen van de boerderij. Gaat er iets stuk? Maak er dan alstublieft melding 
van.

• Houd het erf schoon en gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

• U kunt uw baby verschonen in het damestoilet, gelieve dit niet op de tafels te doen.

• Traptrekkers mogen alleen buiten gebruikt worden op het traptrekkerveld. Na gebruik terugzetten.

EHBO:
Mocht er onverhoopt een ongeluk(je) gebeuren en heeft u EHBO nodig, waarschuw dan één van onze 
medewerkers of vrijwilligers. Zij kunnen u bijstaan, doorsturen of eventueel behulpzaam zijn met EHBO-materiaal. 

Bij onraad:
Bij onraad kunt u contact opnemen met de beheerder op nummer 06-52135201 / 06-51180888
Bij spoed (ongeval, brand) belt u altijd het alarmnummer: 112

Wij wensen jullie een hele �jne tijd op de boerderij!
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