
 

 
 
Voorwaarden en regels voor het gebruik van het park voor door derden 
georganiseerde evenementen:  
 Voor het houden van een evenement dient men goedkeuring te krijgen van het 

bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR). Aanvraag voor een 
evenement dient ingediend te worden via het contactformulier op de parkwebsite. 

 De organiserende partij dient bij de gemeente na te gaan of een vergunning voor 
het evenement vereist is. Deze vergunning dient door de organiserende partij 
aangevraagd te worden(nadat toestemming van het bestuur is verkregen). 

 In principe worden geen evenementen in het park georganiseerd in de periode van 
het broedseizoen (15 maart - 15 juli). De gemeentekan aanvullende maatregelen 
voorschrijven ter bescherming van broedende vogels (zie Flora en Fauna wet). Als 
hieraan voldaan is, kan het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff 
beslissen (eventueel met aanvullende maatregelen) alsnog toestemming voor het 
evenement te verlenen.  

 De organiserende partij is verantwoordelijk voor het plaatsen van extra benodigde 
afvalbakken, de afvoer van afval en eventueel te plaatsen toiletten en afzettingen.  

 De organiserende partij laat het park in dezelfde staat achter, als ze het 
heeftaangetroffen. 

 Op verzoek van de organiserende partij kan de Evenementen Commissie 
stroom/water ter beschikking stellen. Voor het gebruik van 
haspels/verdeeleenheden, etc. wordt een vergoeding van minimaal 50 euro in 
rekening gebracht (hoogte van het bedrag is afhankelijk van de benodigde 
appendages). 

 Over het gebruik van het Paviljoen het Sassennest dienen afspraken gemaakt te 
worden met de beheerder(s) van het Sassennest. Voor opening van het 
Sassennest buiten standaard openingsuren, wordt een vergoeding van minimaal 
50 euro in rekening gebracht. 

 Er mogen geen etenswaren/dranken worden verkocht die tot het assortiment van 
het Sassennest behoren. Alcoholhoudende dranken kunnen alleen genuttigd 
worden als hier vergunning voor is verleend. 

Met vriendelijke groet, 

Evenementencommissie Park Rusthoff 

Ton Wijsman 06-51153417  

 


