HUISHOUDELIJK REGLEMENT ACHTERLEE KERMIS
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In het belang van een positief uitgaansklimaat verbinden bezoeker, uitbater, personeel en
eventueel aanwezige portier(s) van Achterlee Kermis zich tot de bepalingen hieronder vermeld.
Door zijn bezoek aan Achterlee Kermis, gaat de klant stilzwijgend akkoord met dit huishoudelijk
reglement
De bezoeker, uitbater, personeel en eventueel aanwezige portier(s) van Achterlee kermis
verbinden zich ertoe:
•
nooit een persoon de toegang te weigeren op basis van huidskleur of
geloofsovertuiging;
•
zich te onthouden van agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigingen en
elke andere vorm van verbaal of fysiek geweld;
•
respect te hebben voor alle aanwezigen;
•
respect te hebben voor de omwonenden en geen (geluids)overlast te veroorzaken in
de buurt;
•
geen wapens en/of messen te dragen;
•
geen verdovende middelen te bezitten, gebruiken of verkopen;
•
alcohol met mate te gebruiken en niet te schenken aan personen in dronken
toestand, noch aan jongeren onder de zestien jaar;
•
de netheid en de orde in de zaak en in de omgeving van de zaak te respecteren;
•
geen glazen mee te nemen buiten de inrichting en haar aanhorigheden;
•
geen dranken mee naar binnen te nemen;
•
geen gevaarlijke of agressieve honden binnen te brengen.
Onregelmatigheden of overtredingen van dit reglement worden meteen gemeld aan de
uitbater, het personeel of de eventueel aanwezige portier(s).
Bezoekers die zich niet aan deze regels houden, kunnen de toegang worden geweigerd, of
kunnen verplicht worden de zaak te verlaten.
De reden van weigering of verwijdering wordt steeds duidelijk meegedeeld.
Bij ernstige of herhaaldelijke inbreuken op dit huishoudelijk reglement, kan de uitbater een
toegangsverbod opleggen.
De uitbater van Achterlee Kermis neemt zijn verantwoordelijkheid wanneer zijn personeel
zich niet aan deze regels houdt.
Indien de bezoeker zich schuldig maakt aan strafbare feiten of weerspannigheid vertoont,
wordt onmiddellijk de politie erbij geroepen.
Dit huishoudelijk reglement wordt uitgehangen nabij de ingang van de horecazaak.

