
Algemene Huisregels SUBBAR

Wanneer je bij SUBBAR bent ga je akkoord met de volgende zaken:
● Er dient zich gehouden te worden aan eventuele maatregelen opgelegd door de overheid.
● Zonder geldig entreebewijs wordt geen toegang verleend.
● Als bij programma’s een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig

legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend.
● Bezoekers onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.
● Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd en tassen worden doorzocht.

Sportclub-geaffilieerde, groepskenmerkende of negatief sfeerbepalende kleding is niet
toegestaan.

● Op diverse plaatsen, binnen en buiten SUBBAR, hangen beveiligingscamera’s. Iedereen die
SUBBAR bezoekt, stemt toe in het maken van beeldopnames.

● SUBBAR is niet aansprakelijk voor schade aan en diefstal of vermissing van garderobe-items
of de inhoud ervan.

● Bij SUBBAR kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dBA.
Gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. SUBBAR
biedt tegen een redelijk tarief oordoppen aan.

● SUBBAR schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die alcohol
doorgeven aan personen onder de 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen,
wordt de toegang ontzegd.

● In het belang van de veiligheid dienen bezoekers de aanwijzingen van het personeel van
SUBBAR op te volgen.

● Bij SUBBAR zijn de landelijke regels over het rookverbod van kracht. Roken en het gebruik
van e-smokers zijn in het hele gebouw niet toegestaan. SUBBAR verhaalt een eventuele
boete op de overtreder.

● Het is niet toegestaan om andere bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of
intimiderend te behandelen.

● Bij constateren of het ervaren van overlast of intimidatie door een mede-bezoeker in welke
vorm dan ook, verzoeken we de bezoeker hier direct melding van te maken bij personeel van
SUBBAR zoals beveiliging, receptie, barpersoneel, garderobe of glazenhalers, zodat er direct
passend opgetreden kan worden.

● Het is niet toegestaan etenswaren, drank, stickers of stiften mee naar binnen te nemen.
● Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Wanneer bezoekers deze bij zich hebben,

wordt de politie altijd gewaarschuwd.
● Bij SUBBAR is het niet toegestaan om zonder toestemming professionele (video)camera’s of

opnameapparatuur te gebruiken.
Het is bij SUBBAR niet toegestaan om:

● Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift.
● Dieren mee te nemen.*
● Backpacks of (rol)koffers mee te nemen.*
● Te handelen in soft- en harddrugs.
● Goederen (waaronder toegangskaarten) te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan

heling.
● Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt

verhaald op de veroorzaker(s).
● Zonder toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw.
● Glaswerk mee naar buiten te nemen.

Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en wordt de toegang
voor een bepaalde periode ontzegd. Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht
op restitutie van entreegelden.
Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers aangehouden en overgedragen aan de
politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.
 
Regels met een * zijn niet op alle locaties/situaties van toepassing, voor uitleg over de specifieke
toepassing van deze regels kunt u contact opnemen met info@subbar.nl




