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Huisregels
Stichting Fraiche

Stichting Fraiche hanteert een huisreglement met als doel om bij voorbaat duidelijk te stellen welk
gedrag niet getolereerd wordt . Ook wordt hierdoor voldaan aan wettelijke bepalingen en moet de
veiligheid voor het personeel en de bezoekers vergroot worden. Daarnaast helpen de huisregels bij het
realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering en het handhaven van de orde en rust in en om het bedrijf.
De belangrijkste huisregels waaraan alle bezoekers zich moeten houden zijn hieronder samengevat:
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Minimale leeftijd voor het betreden van het gebouw is 16 jaar, mits niet anders aangegeven of
akkoord bevonden door beheerder en/of het bestuur.
Bezoekers dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te tonen.
Er wordt helemaal geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Personen ouder dan
18 jaar worden door de medewerkers van de entreekassa en beveiliging voorzien van een
entreebandje waarmee ze, bij vertoning van dit betreffende bandje, alcohol kunnen kopen aan
de bar. Bij verlies of vernietiging van het entreebandje door de bezoeker kunnen kosten in
rekening gebracht worden.
Het doorgeven en doorverkopen van alcohol aan gasten onder 18 jaar is ten strengste verboden.
Voor zowel personeel als gasten.
Dronken of onder invloed van drugs zijnde personen worden niet toegelaten tot het gebouw. Aan
personen die duidelijk dronken zijn of onder invloed van drugs wordt geen alcohol meer
geschonken.
Het nuttigen en gebruiken van drugs is verboden. Ook is het verboden in of rond het gebouw
goederen of drugs te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling, zaken te vernielen of
overlast te bezorgen aan de omgeving.
Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden
niet getolereerd.
Het gebruiken of het in het bezit hebben van een wapen, van wat voor soort dan ook, is ten
strengste verboden.
Bij de entree van het gebouw, maar ook binnen, kan het voorkomen dat je je moet laten
onderwerpen aan een controle aan kleding of tas. Deze controle is in dat geval ingesteld om de
algemene veiligheid te bewaken.
Glaswerk, flesjes, consumpties e.d. mogen niet mee naar buiten worden genomen en er mogen
geen zelf meegebracht consumpties mee naar binnen worden genomen.
Gok- en kansspellen waarbij om geld gespeeld wordt, zijn verboden.
Bij indicaties van samenscholing behouden wij ons het recht voor de samenscholers de toegang
tot het gebouw te ontzeggen.
Het is verboden eigendommen van Stichting Fraiche mee te nemen binnen of buiten het gebouw.
Bij beschadigen of wegnemen van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatieen/of vernieuwingskosten. Hetzelfde geldt voor eigendommen die Stichting Fraiche in bruikleen
heeft.
We vragen alle bezoekers nadrukkelijk rekening te houden met de leefomgeving bij het verlaten
van het pand. Wij vragen je geen geluidsoverlast te veroorzaken, de openbare ruimte niet te
vervuilen en de omgeving rustig en direct na vertrek te verlaten.
In Fraiche wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Stichting Fraiche aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg van het geluidsniveau mogelijk
optreden.
Misbruik van bediening van de brandmeldinstallatie en noodknoppen is ten strengste verboden.
Bij overtreding zullen betreffende kosten en mislopen van omzet door persoon in kwestie
vergoed worden en zal tevens een huisverbod uitgeschreven worden.
Fraiche is voorzien van permanent cameratoezicht voor uw èn onze veiligheid. Met het betreden
van het pand stemt men hiermee in. Gemaakte opnames kunnen bij calamiteiten getoond
worden aan derden.
Fraiche kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of anderzijds opgelopen
schade aan persoonlijke bezittingen van de bezoekers.
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie
wenden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan ervan te melden.
Met het verlies van het garderobeticket is het direct identificeren van uw eigendom niet meer
mogelijk. Daardoor is Fraiche genoodzaakt de teruggave van uw eigendom minimaal 1 werkweek
te verplaatsen. De hierdoor ontstane kosten worden met een boete van €5,- op uw achterhaald.

Bij overtredeing van een van deze verbodsregels uit het huisreglement kan Stichting Fraiche
overgaan tot onmiddellijke ontzegging van toegang en/of het inschakelen van de politie. De
overtreder wordt voor langere tijd of definitief de toegang tot het gebouw ontzegd. Bij herhaling
van overtreding wordt door Stichting Fraiche de politie ingeschakeld.
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