Voor iedereen moet uitgaan gezellig en veilig blijven. Een relaxte houding is een basisvoorwaarde. In ‘t Beest ga je
respectvol met elkaar om. Om dit te bereiken hebben we, naast de bestaande wettelijke bepalingen, een aantal huisen gedragsregels opgesteld.
• Bij de kassa of elders in het gebouw ben je verplicht om desgevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen.
Indien je geen geldige legitimatie kunt overhandigen word je de toegang ontzegd, zonder recht op restitutie van het
entreegeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een
Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd.
• Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Ook mogen we van je vragen dat
je een detectiepoortje passeert. Beslissingen van het personeel zijn bindend.
• Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen wordt de toegang geweigerd.
• In ’t Beest mag niet worden gerookt, behalve in de daarvoor aangewezen ruimte.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. ’t Beest accepteert geen verantwoordelijkheid bij diefstal,
vermissing of beschadigingen.
• Vind je in ‘t Beest een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dien je dit bij een
van de medewerkers in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de gemeente
gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.
• Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. In geval van twijfel dien je door middel van een geldig
legitimatiebewijs te laten zien hoe oud je bent. Bovendien is het niet toegestaan dat een gast of bezoeker van
’t Beest alcoholhoudende of sterke drank doorgeeft aan iemand onder de 18.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in ‘t Beest te nuttigen. Bovendien mogen geen
consumpties en/of glaswerk of servies mee naar buiten te nemen.
• Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
• Instructies van medewerkers van ’t Beest moet je te allen tijde opvolgen.
• Je houdt rekening met de mensen die in de directe omgeving van ’t Beest wonen en we verwachten dat je geen
overlast veroorzaakt als je het gebouw verlaat.

VERDER TOLEREREN WIJ GEEN:
• ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME EN DISCRIMINATIE
• AGRESSIEF GEDRAG OF UITDAGEN TOT EEN GEVECHT
• HANDEL, BEZIT OF GEBRUIK VAN HARD- EN SOFTDRUGS
• WAPENS OF VOORWERPEN DIE ALS WAPEN KUNNEN DIENEN

Overtreding van de huis- of gedragsregels kan leiden tot onmiddellijke verwijdering, een (schriftelijke) waarschuwing
of ontzegging tot de toegang tot ’t beest voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij geconstateerde strafbare feiten wordt
aangifte gedaan bij de politie.
Heb je klachten,van welke aard ook?
Meld ze onmiddellijk aan een van de medewerkers van ’t Beest.

