Huisregels januari 2022
Algemeen Het soepel en prettig functioneren van het Denksportcentrum is de uitkomst van de inzet en
betrokkenheid van leden/bezoekers, de horecamedewerkers, de wedstrijdleiders, de clubbestuurders van
de verenigingen en de beherende stichtingen Hans Kreijns Fundatie en Denksportcentrum Rotterdam. De
huisregels bieden hiervoor het kader.
1. Bezoekers letten er tijdens hun aanwezigheid op om de ruimte netjes en schoon te houden, eigen spullen
op te ruimen, jassen in de garderobe te hangen. Gebruikte (spel) materialen worden na afloop
opgeruimd.
2. Bezoekers dragen mede zorg voor een prettige en/of gezellige sfeer. Beleefde omgangsvormen zijn
gewenst. Tijdens de speelmomenten wordt verzocht de mobiele telefoon op stil te zetten
3. Personen die (verbaal) agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen worden
aangesproken, gewaarschuwd en in uiterste instantie worden verwijderd door de verantwoordelijke
(vrijwillige) medewerker van dat moment.
4. Bezoekers worden verzocht aanwijzingen van het personeel, de wedstrijdleiding en aanwezige
functionarissen van de clubs op te volgen.
5. Wanneer zich klachten voordoen kunnen deze wanneer nodig ter kennis gebracht worden van het
aanwezige c.q. verantwoordelijke bestuurslid van de vereniging. Speltechnische zaken ter kennis van de
wedstrijdleiding.
6. Roken is toegestaan op de rookgelegenheden op de 1e en 2e etage op het buitenterras bij de asbakken,
op maximale afstand van de deur die toegang geeft tot de speelgelegenheid c.q. barruimte.
7. Alcoholbeleid en algemeen horecabeleid.
o

Het is niet toegestaan in bar, speelzaal, gangen, terras zelf meegebrachte drank of
etenswaren te gebruiken, tenzij na overleg met de exploitant.

o

Er wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers beneden de 18 jaar.

o

Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer
deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan
betreffende personen worden geweigerd.

o

Leidinggevenden, medewerkers en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun
bardienst.

8. Het Denksportcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, zoekraken of beschadiging
van persoonlijke eigendommen.
9. Bezoekers worden verzocht op het terrein van de Rotterdamsche Manège stapvoets te rijden, achteruit
in te parkeren en zich rustig te gedragen. Het bestuur vraagt bijzondere aandacht voor het voorkomen
van onveilige situaties die kunnen ontstaan als paarden schrikken.
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