LEGITIMATIE
Een geldig legitimatiebewijs moet te allen tijde getoond worden, anders kan u toegang ontzegd worden.
CONSUMPTIES
Met uw verblijf verplicht u zich tot het gebruik van een consumptie. Het is niet toegestaan eigen consumptiegoederen
te nuttigen.
TOILETRUIMTE
De toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor daartoe noodzakelijk bezoek. Verblijf om andere redenen is niet
toegestaan.
EIGENDOMMEN
Het is niet toegestaan om onze eigendommen mee te nemen tot buiten het gebouw of terrein. Hieronder worden ook
restanten van drank of voedsel begrepen. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u in beginsel aansprakelijk
voor de vervangings- en/of herstelkosten.
EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS
U respecteert de eigendommen van andere bezoekers. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of
andere eigendommen van bezoekers. Achtergebleven eigendommen of kledingstukken worden gedurende een periode
van twee maanden bewaard. Na die termijn wordt gehandeld conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake
het eigendomsrecht. Bezoekers die zich melden omtrent zoekgeraakte zaken kunnen worden verlangd zich te
legitimeren. Binnen OJC Merlin gevonden goederen dient u bij ons in te leveren.
VERBANDTROMMEL
OJC Merlin beschikt over een verbandtrommel en is in staat eerste hulp te verlenen.
FOTO'S EN VIDEO'S
Bij evenementen van OJC Merlin kunnen foto's of video-opnamen gemaakt worden ten behoeve van
promotiedoeleinden. Door het kopen van een kaartje, het betreden van een evenement of het accepteren van onze
huisregels, geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Mocht de bezoeker toch ongewild op een foto of video-opname staan, neem dan contact op met info@ojcmerlin.nl.
GELUIDSLIMIET
In OJC Merlin wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in OJC Merlin geschiedt derhalve
geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
CONSUMTIES
Het is niet toegestaan om consumpties mee te nemen tot buiten in het openbaar gebied.
HANDEL IN GOEDEREN
Het is verboden om zowel in, als in de directe omgeving van, OJC Merlin goederen te verhandelen. Van strafbaar
gedrag, zoals mogelijke heling wordt aangifte gedaan bij de politie.
KLACHTEN
Wanneer u klachten hebt, van welke aard dan ook, kunt u deze bij het bestuur melden. Klachten dienen direct na het
ontstaan te worden gemeld. Bij in gebreke blijven daarvan vervalt uw klachtrecht. U wordt door ons van de afdoening
van uw klacht in kennis gesteld.
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
U dient u in OJC Merlin verzorgd (casual) te zijn gekleed en u te houden aan onze kledingvoorschriften.
GEDRAG
U dient zich in OJC Merlin te houden aan de algemeen geldende fatsoensregels. Ongewenste intimiteiten, racisme of
discriminatie leiden tot aangifte bij de politie en ontzegging van de toegang tot het OJC Merlin. Agressief, hinderlijk of
aanstootgevend gedrag ten opzichte van bezoekers, personeel of politie, leidt in alle gevallen tot verwijdering en
ontzegging van de toegang tot OJC Merlin voor een periode van ten minste drie maanden.
WAPENS
Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen
dienen zijn in en nabij OJC Merlin ten strengste verboden.
VERDOVENDE EN HALLUCINERENDE MIDDELEN
Het bij zich hebben zowel als het gebruiken van verdovende of hallucinerende middelen is in OJC Merlin niet
toegestaan en leidt tot verwijdering. Van handel of vermeende handel in deze middelen wordt bij de politie aangifte
gedaan.
FOUILLERING
Bij binnenkomst in OJC Merlin, maar ook als u zich al binnen bevindt, bestaat de mogelijkheid dat u zich moet laten
onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld ter bescherming van de algemene veiligheid.
PARKEREN EN STALLEN
U dient gebruik te maken van de aangewezen parkeer- en stallingsmogelijkheden in de omgeving van OJC Merlin. U
dient in elk geval door uw voertuig veroorzaakte overlast te voorkomen. Bij het zich niet houden aan deze regel loopt u
het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

