
- Volg ten alle tijden aanwijzingen van het personeel op. Wij doen er alles aan om ons bedrijf 
voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn 
hierop gericht.

- Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van 
strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videoca-
mera’s hangen, stemt u ermee in dat men daar opnamen maakt. Na ongeregeldheden of onge-
vallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw persoonlijke eigendommen.

- Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert 
u dat dan bij de ondernemer in. 

- Personeel en/of portiers kunnen u te allen tijde de toegang weigeren. 

- Toegangscontrole met legitimatie mogelijk.

- Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Daarnaast 
kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Beslissin-
gen van een portier zijn bindend.

- U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt een horecaondernemer een hinderlijke sa-
menscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
 
- Geen wapens of drugs.

- Geen ongewenste intimiteiten.

- Geen agressie of racisme.

- Geen hinderlijk gedrag.

- Geen alcohol <18.

- Geen (motor)voertuigen parkeren. Parkeermogelijkheden bevinden zich aan de boulevard. 
Geparkeerde (motor)voertuigen kunnen worden verwijderd.

- Geen eigen consumpties op het terras of in het paviljoen.

- U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf 
of op ons terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten 
mee naar binnen nemen.
  
- Eigendommen van het paviljoen dienen te allen tijde in en of op het terras te blijven.

- Strandmeubilair dient alleen gebruikt te worden voor hun oorspronkelijke functie en mag niet 
zonder toestemming worden verplaatst.

- Het is verboden het paviljoen of terras te betreden buiten de openingstijden.

- U stemt ermee in dat opgenomen camerabeelden gebruikt kunnen worden naar aanleiding 
van incidenten.

- Balsporten zijn alleen toegestaan aan de vloedlijn.
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