MUZERIJE HUISREGELS
Door het betreden van de gebouwen van Muzerije accepteer je
onderstaande huisregels. Deze regels hebben ten doel een veilig
en gastvrij Muzerije te kunnen zijn en blijven.
Roken
Muzerije is een openbaar gebouw en dus geldt voor alle ruimten in Muzerije een rookverbod. Roken doe je
buiten en niet in de entree of voor de deur.

Eten en drinken
Eten en drinken is bij Muzerije alleen toegestaan in het Atrium (het overdekte binnenplein). Zelf meegebrachte
dranken en etenswaren zijn niet toegestaan. Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.

Toiletten
Toiletruimten zijn alléén bestemd voor individueel gebruik. Verblijf in deze ruimten om andere reden dan
toiletgebruik is niet toegestaan.

Cameratoezicht
In verband met de algehele veiligheid, zijn er bij alle toegangen en op verschillende plaatsen in het gebouw
camera’s opgesteld. Als bezoeker van ons gebouw stem je in met het maken van opnames. Bij calamiteiten
kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Alcohol en drugs
Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. In geval van twijfel wordt naar
een legitimatiebewijs gevraagd. Aan personen bij wie het vermoeden bestaat dat zij dronken zijn of dronken
raken, wordt geen alcoholische drank verstrekt. Personen die onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren,
wordt de toegang tot het gebouw geweigerd.

Film- en/of foto-opnamen
Het maken van film- en/of foto-opnamen voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de directie,
is bij Muzerije niet toegestaan.

Aansprakelijkheid



Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
Bezoekers van Muzerije zijn aansprakelijk voor schade toegebracht aan gebouw en inventaris door hem of
haar persoonlijk, of door de personen aanwezig bij door hem of haar georganiseerde activiteiten in het
gebouw.

Toegangsontzegging




Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers je direct de toegang tot de
accommodatie ontzeggen. Wanneer je geen gehoor geeft aan het verzoek de accommodatie te verlaten,
pleeg je lokaalvredebreuk. Dit is een strafbaar feit en zal tot gevolg hebben dat Muzerije de politie
inschakelt.
Wapenbezit, diefstal, vandalisme, intimidatie, racisme, discriminatie, fysiek en verbaal geweld worden bij
Muzerije niet getolereerd. Bij overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden
aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de kosten verhaald op de veroorzaker. Verder leiden
dergelijke zaken tot ontzegging van de toegang tot het gebouw.

WIJ WENSEN JE EEN FIJN VERBLIJF TOE BIJ MUZERIJE!

