Huisregels De Tent
-

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd.
Activiteiten voor de doelgroep in een bepaalde leeftijd mogen ook uitsluitend bezocht worden
door jongeren uit de gestelde leeftijd.
Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs.
De openingstijden verschillen per dag en per tent. Meer informatie hierover kunt u vinden op
de site of bij de aanwezige beroepskrachten.
Op verzoek van alle beroepskrachten moet men zich kunnen legitimeren.
De toegang kan ontzegd worden als men het vermoeden heeft dat je onder invloed bent van
alcohol en/of drugs.
Beroepskrachten mogen alcohol blaastesten afnemen wanneer zij het vermoeden hebben dat
er alcoholmisbruik heeft plaatsgevonden.
Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol drinken in de tent
Jongeren tot 18 jaar met een verhoogt alcoholpercentage in hun bloed mogen geweerd
worden uit de tent
Je mag geen overlast aan de directe omgeving bezorgen.
Evenementenglaswerk moet binnen blijven.
Het is verboden om goederen te verhandelen of te helen.
Het is verboden om diefstallen en/of vernielingen te plegen in en rond het pand.
Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
(Hieronder vallen ook alle vormen van SMARTDRUGS en niet regulier verstrekte medicijnen.)
Het is verboden om geweld te gebruiken, te intimideren of te dreigen met geweld.
Het is verboden om eigen drank- en/of etenswaar mee naar binnen te nemen.
Het is verboden om andere gasten en personeel lastig te vallen.
Het is verboden om slag- / steek- / vuurwapens of voorwerpen die als wapens gebruikt
kunnen worden in bezit te hebben.
Alle opdrachten van personeel en beroepskrachten in verband met onze huisregels dienen
direct te worden opgevolgd.
Klachten dien je direct te melden bij de directie of personeel.
Je betreedt dit pand op eigen risico.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling, en of diefstal van eigendommen
of goederen, alsmede lichamelijk letsel op welke manier dan ook.
Bij overtreding van onze huisregels en/of het begaan van misdrijven doen wij altijd aangifte bij
de politie.
Gevonden voorwerpen dien je bij de kassa in te leveren.
Bij andere, niet van deze vermelde punten beslist de zakelijk leider / beheer / bestuur.
Tijdens het evenement kan er video en foto materiaal gemaakt worden.
Er mogen geen stiften of spuitbussen mee de tent in worden genomen.

DE TOEGANG KAN WORDEN GEWEIGERD ALS U :
NIET MEEWERKT AAN CONTROLE OP WAPENS, DRANK, DRUGS EN / OF IDENTITEITSBEWIJZEN,
EEN AGRESSIEVE INDRUK MAAKT, OF VOORHEEN UIT DE TENT BENT GEZET EN U DE
TOEGANG VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD IS ONTZEGD.

