Huisreglement
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In onderstaand reglement, vindt u de huisregels die op onze locatie gelden. U bent verplicht u aan deze regels te
houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden
gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Brandbeveiliging
1. Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk
en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Film/Fotografie
2. Tijdens de openingsuren van De Avenue bestaat er de kans dat er wordt gefilmd en dat er foto’s worden genomen.
Het aldus verkregen beeldmateriaal kan door ons voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Door De Avenue te
bezoeken is zowel de gast als cast- en crewlid hiervan op de hoogte en gaat hij/zij hiermee akkoord.

Consumpties

3. Wanneer u onze locatie bezoekt, dan ben u verplicht een consumptie te nuttigen.

Eigendommen
4. 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.

Gevonden voorwerpen
5. Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

Glas
6. Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn ook niet toegestaan op de dansvloer.

Handel in goederen
7. Het is verboden in of rond onze locatie goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Klachten
8. Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u deze bij bij onze directie melden. Klachten dient u altijd direct
na het ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan u klachtrecht vervalt.

Kleding
9. Uw kleding dient er verzorgd uit te zien.

Ongewenste intimiteiten
10. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Wapens
11. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

Parkeren/rijwielstalling
12. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt
aangedaan. Inpandig is op last van de brandweer geen rijwielstalling aanwezig. indien u zich hieraan niet houdt, loopt u
het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

Samenscholing
13. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijke
toegang tot onze locatie te ontzeggen.

Verbandtrommel
14. Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Verdovende middelen
15. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste
verboden.

Fouilleren/detectiepoorten
16. In en om onze locatie 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.

Geluids(niveau)
17.In diverse zalen op onze locatie wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. De Avenue aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

