Huisregels
Plein28
1. ‘t Plein28 is vrij toegankelijk voor alle inwoners.
2. Alle gebruikers van ’t Plein28 dienen zorgvuldig met de ruimte en de materialen om te
gaan en apparatuur en meubilair terug te zetten na gebruik.
3. De gebruikers van ‘t Plein28 dienen overlast voor buren (zowel in als buiten het pand)
te voorkomen (tafels en stoelen alleen tillen en na 21.00 uur niet luid praten voor de
entree en geen muziek, tenzij in overleg met WelzijnsKompas.)
4. De gebruikers van ’t Plein28 dienen in geval van nood en calamiteiten aanwijzingen
van de vrijwilligers op te volgen.
5. Agressie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
6. Het is niet toegestaan binnen het centrum eigen drankjes te nuttigen.
7. Roken is in het gehele pand niet toegestaan, ook niet voor de deur.
8. Voor 15.00 uur wordt er geen alcohol geschonken (tenzij met uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van WelzijnsKompas)
9. Er worden alleen licht alcoholische dranken geschonken.
10. De dienstdoende vrijwilliger is verantwoordelijk voor het voorkomen van overmatig
alcoholgebruik door een bezoeker.
11. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de vrijwillige coördinator of een
medewerker van WelzijnsKompas flyers, posters of andere zaken te verspreiden.
12. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen. WelzijnsKompas kan niet
aangesproken worden op verlies of diefstal van bezittingen.
13. Bezoekers mogen zich alleen met toestemming van een barvrijwilliger achter de bar
begeven.
14. De vrijwillige coördinator en de beheerder zijn het eerste aanspreekpunt voor
vrijwilligers en bezoekers. Eventuele klachten worden als eerst gemeld bij de vrijwillige
coördinator van ’t Plein28. De coördinator zal de klachten opnemen met
WelzijnsKompas. Mocht de klacht blijven voortbestaan, dan kun je contact opnemen met
WelzijnsKompas.
15. Er kunnen foto’s gemaakt worden voor promotiedoeleinden > wil je niet op de foto
maak dit kenbaar bij de vrijwillige coördinator en/ of een medewerker van
WelzijnsKompas.

