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Van bezoekers* wordt verwacht dat zij geen hinder of overlast veroorzaken voor andere
personen die zich in Muziekhuis Boxtel bevinden noch voor omwonenden.
De bezoeker wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die hij toebrengt aan het gebouw, de
inventaris en/of eigendommen van andere bezoekers. Bij schade toegebracht aan
eigendommen van de stichting of derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald.
Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden geschikt, zal aangifte plaatsvinden bij de
politie. Schaderegeling sluit, in geval van moedwillige vernieling of beschadiging, aangifte bij
de politie niet uit.
Het is ten strengste verboden verdovende middelen (van welke soort dan ook en zoals bedoeld
in de Opiumwet) in de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af
te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of in bezit te hebben.
Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan als de bar geopend is, tenzij daar andere afspraken
over zijn gemaakt. Er wordt geen alcohol geschonken aan bezoekers jonger dan 18 jaar. In
Muziekhuis Boxtel gelden de landelijke regels in het kader van de campagne NIX.
Tijdens repetities is het niet toegestaan om glaswerk mee in de zaal te nemen.
Roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan in dit gebouw. Een uitzondering daarop vormt
de patio.
De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder of diens
medewerkers.
De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te
leven.
Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere huurders.
M.u.v. de zaal indien men gebruik moet maken van de toiletvoorziening. Deze zijn alleen
bereikbaar via de zaal.
Het stichtingsbestuur of de beheerder van de accommodatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal en/of vermissing van of schade aan eigendommen en goederen van
bezoekers.
Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de
ruimte(n) aan te brengen.
Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van dit gebouw
en de patio, is niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische drank op de openbare weg in de
nabijheid van het gebouw kan aanleiding zijn om dit te melden bij de politie.
Sluitingstijd is 24.00 uur of zoveel eerder of later als de beheerder beslist.
Bezoekers verlaten ruimte(n) op het moment van sluiting en/of op het moment dat de
beheerder, zijn medewerker of een bestuurslid dit verzoekt.
Bezoekers laten de ruimte(n) die zij bezochten schoon en opgeruimd achter.
Bezoekers die het gebouw verlaten respecteren het woon- en slaapgenot van de bewoners in de
directe omgeving. Dat betekent dat zij geen overmatig geluid produceren in de vorm van
praten, toeteren en ‘vol gas’ wegrijden met brommer of auto.
Wie deze gedragsregels niet opvolgt, kan voor kortere of langere tijd de toegang tot Muziekhuis
Boxtel ontzegd worden. Een besluit daartoe wordt door de beheerder en/of (vervolgens) door
het stichtingsbestuur genomen.
*) Bezoekers zijn gebruikers c.q. huurders van Muziekhuis Boxtel en allen die door hen
gevraagd of ongevraagd worden toegelaten.
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