HuisHuis- en gedragsregels
gedragsregels Onder de Toren
Bij binnenkomst

U bent van harte welkom in ons bedrijf.
Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettige sfeer.
Door betreding van deze locatie gaat u akkoord met de volgende
huisregels.

Burenhulp

Wij kunnen de hulp inroepen van derden als de veiligheid van onze
bezoekers of personeel in het geding is.

Politie

Met de politie zijn afspraken gemaakt. Zij treden op wanneer gasten
onvoldoende de huisregels opvolgen.

Aanwijzingen

Volg aanwijzingen van ons personeel direct op, in het belang van de
goede orde en veiligheid.

Hinderlijk en
aanstootgevend gedrag

Wij streven ernaar onze gasten een plezierige sfeer te bieden door
hinder en overlast te voorkomen.
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een
waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en een ontzegging van
de toegang voor een bepaalde tijd.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Samenscholing

U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horeca ondernemer
een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers
onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Ongewenste intimiteiten,
racisme, discriminatie

Wij verzoeken al onze bezoekers mee te werken aan een prettig en
veilig klimaat.

Verdovende en
hallucinaties opwekkende
middelen

U mag geen hardhard of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs
niet op zak hebben. Horecamedewerkers mogen u vragen mee te
werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u
betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens

U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot mes wordt als
a
wapen gezien. Wordt u betrapt op wapen bezit,
bezit, dan waarschuwen wij
w de
politie.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om
andere reden is dus niet toegestaan.
toegestaan

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van de horecaonderneming niet mee naar buiten
nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de reparatie of
vervanging.

Eigendommen van
bezoekers

Wie kleding of ander eigendommen kwijt raakt,
raakt, kan daarvoor Onder de
Toren niet aansprakelijk stellen

Alcohol

Alcoholische
lcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18
jaar.

Rookverbod

Het roken in de horecagelegenheid is verboden. Dit geldt ook voor de
toiletten Een overtreding geconstateerd door Keuringsdienst van Waren
toiletten.
á € 300,-- worden direct verhaald bij de gebruiker. Ook zijn
elektronische sigaretten binnen niet toegestaan.

Legitimatie

Het is mogelijk dat er bij twijfel aan uw leeftijd om een legitimatie
legitima wordt
gevraagd. Onder de 18 worden er geen alcoholische dranken verstrekt.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk
onmiddel aan
een medewerker van Onder de Toren.
Tore Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding

Als u de huishuis en gedragsregels overtreedt, mag u door de
horecaondernemer meteen worden verwijderd. Constatering van
strafbare feiten wordt ten alle tijden bij de Politie gemeld.

Huisvredebreuk

Bij overtreding van onze huisregels wordt u verzocht ons terrein te
verlaten. Weigert u dit, dan bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk.

Toegangsverbod

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, begaan op ons terrein,
kan u de toegang worden ontzegd.

