Huis- en gedragsregels Het Pakhuis
Overtreding van de huis- en gedragsregels kan onmiddellijk en zonder aanzien des
persoons aan de politie worden vermeld, tevens zal ontzegging van de toegang worden
aangezegd.
1 Volg aanwijzingen van het personeel op
Iedereen dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen, dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
2 Toegangscontrole
De minimale leeftijd voor toegang tot Het Pakhuis is 20 jaar. Bij twijfel vragen wij altijd om een geldig
identiteitsbewijs, bij het niet willen of kunnen laten zien van een geldig legitimatiebewijs zal de toegang direct
worden ontzegd.
Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang
geweigerd.
Gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan de toegang u blijvend worden ontzegd
3 Geen wapens of drugs.
Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en drugs worden de toegang geweigerd.
Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van
harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de
betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
4 Geen ongewenste intimiteiten
Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste
intimiteiten zijn niet toegestaan.
5 Geen agressie of racisme
Bedreiging, mishandelingen en andere vormen van agressie zijn verboden.
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
6 Geen hinderlijk gedrag
Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt
eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering.
7 Kleed u correct
Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld:
- geen sportkleding of sportschoenen;

- geen kapotte kleding;
- geen onzedelijke kleding;
- geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.
8 Geen eigen consumpties
Je bent verplicht een consumptie te bestellen. Je mag geen eigen consumpties mee naar binnen nemen.
Let op!: Wij schenken geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar!!
9 Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.
Je mag die consumptie alleen binnen het bedrijf of op het aangrenzende terras gebruiken. Het terras sluit om
01:00, dan is het verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen.
10 Geen overlast voor de buren
Ook wij hebben buren, en deze mensen willen ook van een gezonde nachtrust genieten. Bij het verlaten, of
aanwezig zijn in de directe omgeving, van het café wordt van de gast verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen
geluidsoverlast veroorzaakt.
11 Opvolgen instructies portiers
Personen die weigeren mee te werken aan de instructies van de portier wordt de toegang ontzegd.
11 Grote groepen
Grote groepen zonder reserveringen kunnen worden geweigerd; hinderlijke samenscholing wordt niet getolereerd.
12 Drukte
Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht behouden wij het recht u de toegang te weigeren
13 Besloten avond
In het geval van een besloten avond behouden wij het recht u de toegang te weigeren. Een besloten avond zal
duidelijk geafficheerd worden.
14 Vernieling
Onze eigendommen mogen niet mee naar buiten genomen worden of verplaatst worden. Wie beschadigingen
veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
15 Uw eigendommen
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,
vermissing en of beschadigingen
16 Cameratoezicht
Wij wijzen u erop dat ons pand verzien is van camera’s. Een ieder is ons bedrijf stemt toe in het maken van
opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunden materiaal worden getoond aan derden.

