
 

 

Huisregels Experience Center 

1. Rookbeleid: Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe rokerswet van kracht. In het gehele pand mag niet 

gerookt worden. 

2. Consumpties: U mag consumpties alleen binnen de zaal/ruimte gebruiken. Het meenemen van 

consumpties, glaswerk of eigendommen buiten de zaal/ruimte is verboden. 

3. Drugs: Het is niet toegestaan in de zaal/ruimte drugs te gebruiken en of te verhandelen. 

4. Wapens: Het in bezit hebben van wapens (ook grote zakmessen en pinnen), alsmede het gebruik 

ervan en de handel erin is niet toegestaan. 

5. Ongewenst gedrag: U mag zich nooit schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en 

agressief gedrag (bedreiging, mishandeling, vandalisme e.d.). 

6. Toiletgebruik: Toiletruimten zijn bedoeld voor individueel gebruik. Alle andere vormen van 

toiletgebruik dan daar waarvoor ze zijn gemaakt, zijn niet toegestaan. 

7. Horeca-eigendommen en eigendommen van bezoekers: Het is verboden schade aan te brengen 

aan horeca-eigendommen of eigendommen van bezoekers. Ook ontvreemding is verboden. Indien u 

betrapt wordt, zal de schade direct bij u verhaald worden. 

8. Brandbeveiliging: Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtst bij zijnde 

personeelslid. 

9. Klachten: Indien u klachten heeft van welke aard dan ook, meldt u dit s.v.p. aan de bij uw bekende 

contactpersoon. 

10. Sluiting: De zaal/ruimte, alsmede daartoe behorende ruimtes, dient uiterlijk conform het tijdstip 

vermeld in de overeenkomst, leeg te zijn. Zowel alle personen alsmede bijbehorende goederen dienen 

voor bovengenoemd tijdstip, het pand te verlaten. Genoemd tijdig vertrek geldt zowel voor huurders, 

zijn of haar gasten alsmede door hem of haar ingeschakelde derden. 

11. Toepassing: Gasten kunnen worden gewezen op de huisregels van Experience Center 

Geldermalsen, zowel binnen alsmede buiten het gebouw, door ons of door het personeel. Hiervoor 

wordt het begrip van de huurder en zijn of haar gasten gevraagd en zo nodig de medewerking. 

Bij overtreding van een van de huisregels wordt u de toegang ontzegd dan wel gesommeerd het pand 

te verlaten. In het geval hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de politie ingeschakeld. In 

gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de hoogst in orde, dienst doende 

medewerker. 

 
 


