Huisregels Strandbar Stek
Volg 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.
Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van
strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Bij verwijdering kunnen we ook 1 jaar
ontzegging van de toegang opleggen.
Horeca-Eigendommen
Eigendommen van ons bedrijf mogen niet buiten ons terrein worden meegenomen. Doet dit
u wel dan zullen we politie inschakelen voor diefstal. Wie beschadigingen veroorzaakt,
draait op voor reparatie of vernieuwing.
Gevonden voorwerpen
Vindt u in ons bedrijf een voorwerp dat kennelijk aan een ander bezoeker toebehoort, levert
u dat dan bij het barpersoneel in. Gevonden voorwerpen bewaren wij, op vertoon van
legitimatie zijn deze op te halen op rustige momenten. Als u kleding of andere
eigendommen kwijt raakt, kunt u daarvoor ons horecabedrijf niet aansprakelijk stellen.

Daarnaast kunnen we in het kader van de minimumleeftijd of veiligheid vragen om een
legitimatiebewijs te tonen. Beslissingen van de portier zijn bindend.
Voor evenementen ven Strandbar Stek geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij anders
vermeld op de website van Strandbar Stek.
Tijdens evenementen is het niet mogelijk tussentijds het terrein te verlaten zonder opnieuw
te moeten betalen voor de entree. Onze entree tijdens worden gecommuniceerd via onze
website. Na 4:00 wordt nieuwe bezoekers vanwege het venstertijdenbeleid van de
gemeente Nijmegen sowieso geen toegang verleend.
Geen wapens of drugs
Wij mogen toegang wijgeren aan persoon onder invloed van alcohol en of drugs.
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien.
Draagt u toch ene wapen, dan waarschuwen we de politie.
U mag ook geen harddrugs gebruiken, in bezit hebben, of handelen in soft- en harddrugs.
Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten zoals: racistische,
fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste
intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld. Al deze vormen van
agressie zijn verboden.
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Toegang/leeftijdscontrole mogelijk
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren en uw
bagage te controleren. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig
drankgebruik, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus 1 jaar
ontzegging van de toegang.
Roken in de binnenlocatie, dus ook in de tenten is niet toegestaan. Indien u het (wettelijke)
rookverbod overtreed kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid
opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.
Geen overlast voor de buren
Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te
veroorzaken zoals hard praten, schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of
te ontvreemden en uw rommel op te ruimen. De politie zal hiertegen zonodig optreden.
Kleding
U mag zich niet aanstootgevend kleden of club gerelateerde kleding dragen. Hierop kunnen
wij u de toegang weigeren.
Consumpties
Wij schenken geen alcohol aan personen jongen dat 18 jaar. Het gebruik hiervan, gebruikt
hebben of doorgeven door minderjarigen is niet toegestaan.

Camera’s en beeldmateriaal
U stemt in dat er opnames gemaakt kunnen worden in de horecazaak. Na
ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
Promotie Materiaal
Promotie maken in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming is niet
toegestaan.
Aansprakelijkheid
- Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze
huisregels.
- Toegang tot Strandbar Stek is geheel op eigen risico.
- Strandbar Stek is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of
beschadigde eigendommen van de bezoekers.
- Strandbar Stek is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan bij het betreden of
verlaten van Strandbar Stek. Het Nyma terrein valt ook buiten onze aansprakelijkheid.
- Strandbar Stek is niet aansprakelijk voor mogelijke gehoorschade.
Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerken van ons bedrijf.
Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.
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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.

