Stichting Ken U Zelven
Opgericht 10 juni 1920
Laan van Poot 292 , 2566 DC Den Haag

Huis- en gedragsregels
Deze huis- en gedragsregels zijn van toepassing op de locatie van stichting Ken U
Zelven op de Laan van Poot 292 te Den Haag. De huis- en gedragsregels gelden voor
iedereen die de locatie betreedt. Bezoekers die zich hier niet aan houden, kan de
toegang worden ontzegd. Bezoekers dienen de aanwijzingen van het bestuur altijd
op te volgen.

Openingstijden
Bij een openbare avond is de zaal geopend vanaf 19:15 uur. De avond begint stipt
om 20:00 uur. Na 20:00 uur worden er geen bezoekers meer in het gebouw
toegelaten.

Binnenkomst
Bij een openbare avond dient de bezoeker zich bij het bestuur te melden en de
entree te betalen. Bij andere gelegenheden (bijvoorbeeld een cursus) dient de
bezoeker zich direct na binnenkomst bij de cursusleider te melden.

Consumpties/keuken
De bezoeker kan tegen betaling consumpties verkrijgen bij het buffet van de
keuken. Alleen de dienstdoende vrijwilligers of bestuursleden hebben toegang tot
de keuken.

Pauze openbare avond
Tijdens de pauze op een openbare avond laten wij ons medium even met rust.

Roken/alcohol
Het is in het gebouw van de stichting Ken U Zelven strict verboden te roken en/of
alcohol te gebruiken. Bij hoge uitzondering en met toestemming van het bestuur
kan van deze regel worden afgeweken.
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Telefoongebruik
Het is tijdens een openbare avond niet toegestaan om te telefoneren. Wij
verwachten dat de bezoekers het geluid op hun mobiele telefoon uitzetten.

Verlaten van het gebouw Stichting Ken U Zelven
Eenieder is verplicht de plek en/of tafel waar men heeft gezeten netjes achter te
laten (opruimen van glaswerk en afval). De bezoekers is het verboden om overlast
of hinder te veroorzaken voor bestuurders, bezoekers en/of omwonenden.

Gedrag
Het is verboden zich in het gebouw Stichting Ken U Zelven te gedragen op een
wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend
kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of op enigerlei wijze de orde en rust
verstorend.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van Stichting Ken U Zelven is niet aansprakelijk voor verlies, schade
en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.
Het bestuur van Stichting Ken U Zelven zal altijd maatregelen nemen om de goede
gang van zaken te handhaven en/of te bevorderen. Het bestuur is daarom bevoegd
om, waar nodig, bezoekers tijdelijk of blijvend de toegang tot het gebouw te
ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.
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