HUISREGELS THEATER DE VAILLANT
1. 	Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van de medewerkers van theater De Vaillant op te volgen.
Bij calamiteiten is theater De Vaillant gerechtigd het gehele gebouw te ontruimen.
2. 	Op diverse plaatsen in het theater hangen beveiligingscamera’s. Iedereen die het gebouw
bezoekt stemt toe in het maken van opnames.

3. 	Bij beschadiging van eigendommen van het theater bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of
vernieuwingskosten.
4. 	Het is verboden eigendommen van het theater mee te nemen buiten het gebouw; hieronder
vallen ook restanten van voedsel, glas en dranken.

5. 	Bij aanwezigheid van beveiligingspersoneel kan gevraagd worden om u, of uw eigendommen te
doorzoeken. U bent verplicht hieraan mee te werken.
6.

Het gebouw is geheel rookvrij. Roken binnen theater De Vaillant is verboden.

8.

Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

7.

Het gebruiken, verhandelen of in bezit hebben van verdovende middelen is verboden.

9. 	In theater De Vaillant wordt geen alcohol onder de 18 jaar geschonken en genuttigd. Op verzoek
dient u een ID te laten zien.
10. Het theater heeft het recht huisdieren te weigeren met uitzondering van geleidehonden.

11. 	Het is niet toegestaan flyers, affiches, of ander promotiemateriaal binnen het theater te
verspreiden zonder toestemming van theater De Vaillant. U kunt deze afgeven bij de infobalie.

12. 	Vanwege veiligheidsredenen is het niet toegestaan jassen, grote tassen en consumpties mee de
zaal in te nemen. Uw jas en tas kunt u geven bij de garderobe. Het theater is niet aansprakelijk
voor uw persoonlijke bezittingen.
13. Het theater heeft het recht personen de toegang te ontzeggen zonder opgave van redenen.

14. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

15. 	Het meenemen van wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde en zonder
overleg, de politie worden gewaarschuwd.

16. 	U BENT IN BEELD! Door uw bezoek stemt u er automatisch mee in dat u gefilmd kunt worden door
onze beveiligingscamera’s, huisfotografen en medewerkers en dat het beeldmateriaal door ons
bewaard wordt.
Veel bezoekers fotograferen en filmen. Als u niet in beeld wilt komen, maak dit dan bijtijds aan
de fotograaf of filmer duidelijk. Het theater is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd beeldgebruik
door derden.
Wij mogen beeldmateriaal over theater De Vaillant dat door u via internet wordt gedeeld
hergebruiken voor eigen promotiedoeleinden.
Het betreden van theater De Vaillant houdt in dat u zich houdt aan deze huisregels. Overtreding
van het huisreglement kan leiden tot verwijdering en/of een lokaalverbod. Indien u in het verleden
problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd. In situaties waarin
het huisreglement niet voorziet, beslist de medewerker van theater De Vaillant over te nemen
maatregelen. Wanneer u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij de directie
melden, binnen één week na het voorval waarop de klacht betrekking heeft.

