Huis- en gedragsregels van Dorpshuis Ien & Mien
-

Er vindt geen verkoop van alcoholhoudende drank plaats aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
Er vindt geen verkoop van sterke drank plaats aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt indien dit leidt tot verstoring van de openbare
orde, veiligheid of zedelijkheid.
Bij de verstrekking van alcohol dient de leeftijd van de bezoeker te worden vastgesteld, tenzij
betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Dorpshuis Ien & Mien is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadigingen van
persoonlijke eigendommen.
Na afloop van activiteit(en) dient de gebruiker (= de persoon of organisatie die gebruik maakt van
een ruimte in het dorpshuis) de ruimte(n) schoon (voor zo ver van toepassing) achter te laten zoals
men deze bij aanvang heeft aangetroffen.
Onbevoegden hebben geen toegang tot de ruimte(n) in het dorpshuis waarvan een gebruiker (of
vereniging) gebruik maakt.
Het is een gebruiker niet toegestaan materialen te gebruiken van andere gebruikers/verenigingen.
Wilt u toch iets van een andere vereniging of gebruiker lenen, vraag vooraf toestemming aan de
beheerder.
Bij schade en/of breuk van materialen in de te gebruiken ruimte(n) stelt men de
dorpshuisbeheerder hiervan op de hoogte.
Huisdieren worden in het dorpshuis niet toegelaten.
Ruimte(n) mogen alleen betreden worden met deugdelijk schoeisel.
Het is niet toegestaan om zelf meegebracht drinken en etenswaren te nuttigen in het dorpshuis.
In het dorpshuis (ook de kleedkamers) geldt een rookverbod. Buiten het gebouw is een rookplek
gerealiseerd. Ook elektronische sigaretten zijn niet toegestaan.
Bezoekers die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen zullen niet worden
toegelaten.
Het bezit en/of gebruik van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering
hiervan zal de politie worden ingeschakeld.
Bezoekers die in (kennelijke) staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende drank
meer worden verstrekt. Hen zal worden verzocht het pand te verlaten.
Bezoekers die overlast bezorgen zullen door het personeel hierop worden aangesproken en kunnen
worden verzocht het dorpshuis te verlaten.
De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving zullen worden nageleefd en
gehandhaafd.
Alle aanwijzingen, gegeven door het personeel van het Dorpshuis, dienen onverwijld te worden
opgevolgd.
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