HUISREGELS LAB111
Deze regels zijn van toepassing op iedereen die zich in en direct buiten het gebouw
bevindt:
1. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
2. LAB111 verwacht van haar bezoekers dat zij respectvol met elkaar en personeel
omgaan. Gebeurt dit niet kan de bezoeker toegang worden ontzegd.
3. Ongewenste intimiteiten, agressie, discriminatie of racisme op welke grond dan ook
zijn niet toegestaan. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
4. Bedreiging, fysieke of verbale agressie of mishandeling zijn niet toegestaan en
zullen leiden tot aangifte bij de politie.
5. De bezoeker mag geen overlast voor buurtbewoners veroorzaken. Gebeurt dit wel
dan volgt onmiddellijke verwijdering uit het pand en indien nodig wordt er contact
opgenomen met de politie.
6. In het hele gebouw geldt een rookverbod.
7. Wapens of drugs zijn ten strengste verboden.
8. Indien nodig mag het personeel om legitimatie vragen.
9. Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij blijven van obstakels.
10. De bezoeker is verantwoordelijk voor eventuele schade die aan het pand wordt
veroorzaakt.
11. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen (met uitzondering
van een flesje water).
12. Het is niet toegestaan consumpties en glaswerk mee naar buiten te nemen.
13. De toiletten zijn alleen toegankelijk voor bezoekers van LAB111 en huurders van het
pand.
14. LAB111 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, verlies of diefstal
van persoonlijke eigendommen.
15. Gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur tijdens
filmvoorstellingen is niet toegestaan, tenzij in geval van nood.
16. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van LAB111 promotiemateriaal neer
te leggen.
17. Zonder toestemming van LAB111 is het niet toegestaan publieke activiteiten in het
pand te organiseren. Activiteiten waarvoor toestemming is dienen alleen in de door
LAB111 aangewezen ruimtes plaats te vinden.
18. Buiten openingstijden van LAB111 dient de voordeur gesloten te blijven en worden
bezoekers uitsluitend op afspraak en onder verantwoordelijkheid en begeleiding van
gebruikers van het pand toegelaten.
19. De bezoeker stemt in met opnames door bewakingscamera’s. De beelden kunnen in
geval van overlast of ongeregeldheden aan derden worden getoond.
20. Bij overtreding van de huisregels, overlast voor medebezoekers, personeel of
omwonenden of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel zal de
bezoeker gesommeerd worden LAB111 te verlaten. In het uiterste geval zullen wij
de politie inschakelen.

