Huis- en gedragsregels
In onderstaand reglement vindt u de huis- en gedragsregels die in ons bedrijf gelden.
Deze regels zijn in nauwe samenwerking met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost / afdeling Eindhoven Binnenstad opgesteld.

Algemeen
De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent
verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft als doel de
Eindhovense binnenstad gezellig, leefbaar en veilig te houden
voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten
geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen
overschrijdt. In de praktijk kunnen andere kwesties eveneens als
zodanig worden gezien. De huis- en gedragsregels zullen door
ons worden gehanteerd in zoverre ze van toepassing zijn.
Consumpties
Wanneer u ons bezoekt, bent u verplicht een consumptie te
gebruiken.
Verblijf in toiletruimten
De toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
Eigendommen
Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het
gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken.
Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk
voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
Eigendommen en kledingstukken van bezoekers
Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding
en/of andere eigendommen van bezoekers. Kledingstukken en/of
eigendommen die door bezoekers zijn achtergelaten, worden
gedurende een termijn van twee maanden bewaard. Na die
termijn worden die zaken opgeruimd. Van bezoekers die zich
melden voor zoekgeraakte zaken kan worden verlangd dat zij zich
legitimeren.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.
Glazen, flessen, blikjes e.d.
Glazen, flessen, blikjes e.d. mogen niet mee naar buiten in het
openbaar gebied worden genomen en ze zijn ook niet toegestaan
op de dansvloer.
Handel in goederen
Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen.
Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij
onze directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment
van ontstaan te melden, bij gebreke daarvan vervalt uw klachtrecht.
Kleding
In dit bedrijf gelden kledingvoorschriften. U moet zich aan die
kledingvoorschriften houden.
Ongewenst intimiteiten, racisme, discriminatie
Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten,
racisme en discriminatie
Parkeren, rijwielstalling
U dient uw voertuig/(brom)fiets zodanig op de aangewezen plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan.
Indien u zich hieraan niet houdt, loopt u het risico dat uw voertuig
wordt verwijderd.
Samenscholing
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te
ontzeggen.
Verbandtrommel
Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp
kan worden verleend.
Verdovende en hallucinerende middelen
a. Het gebruiken en bij zich hebben van soft- en harddrugs is
verboden. Worden bij een bezoeker dergelijke middelen toch
aangetroffen, ongeacht voor eigen gebruik danwel handelsdoeleinden, dan betekent dat een onmiddellijke verwijdering
en definitieve ontzegging van de toegang.
b. Bestaat bij het management het vermoeden dat sprake is
van bezit en/of gebruik van verdovende en hallucinerende
middelen of houdt een bezoeker zich binnen ons bedrijf verdacht op, dan wordt die bezoeker gevraagd mee te werken
aan een fouillering. Weigert de bezoeker medewerking, dan

wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van bezit van die
middelen en volgt onmiddellijke en definitieve ontzegging van
de toegang.
Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden.
Agressie tegen ondernemers, personeel en bezoekers
Een bezoeker die om wat voor reden en op grond van welke
oorzaak dan ook hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont
danwel zich ten opzichte van andere bezoekers hinderlijk ophoudt
en aan sommatie geen gevolg geeft, wordt verwijderd en wordt de
toegang gedurende minimaal twee maanden ontzegd.
Hinderlijk en aanstootgevend gedrag tegen ondernemers,
personeel en bezoekers
Agressie, zoals bedreigingen en mishandeling tegen ondernemers, personeel en bezoekers is verboden.
Camera's
Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera's. Eenieder die
ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij
calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames te allen tijde
als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
Fouilleren, detectiepoorten
Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de
mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan
een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband
met de algemene veiligheid te beschermen.
Brandbeveiliging
Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet
in paniek bij brand en waarschuw onmiddellijk en/of sla de
dichtstbijzijnde brandmelder in. Gebruik bij brand nooit de liften.
Voor bedrijven met portiers geldt:
In alle bedrijfsruimten van ons bedrijf dienen de aanwijzingen van
het management inclusief die van de portier steeds stipt te
worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen heeft
verwijdering tot gevolg. Onze portier heeft het recht bezoekers de
toegang te ontzeggen indien deze eventueel naar objectieve
maatstaven met als uitgangspunt de gewone bezoeker van ons
bedrijf;
a. niet behoorlijk zijn gekleed;
b. agressief gedrag vertonen;
c. onder kennelijke invloed van drugs en/of andere hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren;
d. deel uitmaken van een groep groter dan drie personen;
e. wapens of wat daar voor door kan gaan bij zich dragen;
f.
zich in de directe omgeving luidruchtig ophouden;
g. de toegangsprijs niet wensen te betalen;
h. zich niet op verzoek van de portier kunnen of wensen te legitimeren;
i.
eerder de toegang om de hierboven genoemde redenen b, c
of e is ontzegd;
j.
eerder bij collega-bedrijven om de hierboven genoemde
redenen b, c of e de toegang is ontzegd;
k. eerder wegens wangedrag uit ons bedrijf of bij een collegabedrijf zijn verwijderd.
De beslissing van de portier is bindend.
Uitlokking overtreding
Het uitlokken van overtreding van het reglement of het aanzetten
tot overtreding is verboden.
Overtreding
Overtredingen van enige huisregels kan onmiddellijk en zonder
aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook
ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. Dit kan
worden omgezet in de oplegging van een (collectief)
lokaalverbod. Aan de bij onze vereniging(en) aangesloten leden
kan beeldmateriaal van u ter beschikking worden gesteld ter
effectuering en controle van het verbod.
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