De huisregels van ‘de Bouwpub’:
In ‘De Bouwpub’ wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
In ‘De Bouwpub’ gelden de richtlijnen van de Nederlandse Horeca, vastgelegd in “Huis & Gedragregels Horeca”.
‘De Bouwpub’ is rookvrij, ook in de toiletten.
Wij verwachten dat alle bezoekers van ‘De Bouwpub’ met respect omgaan met elkaar en met de geboden
voorzieningen. Schade wordt door ons altijd verhaald op de veroorzaker.
Wij staan niet toe dat u in ‘De Bouwpub ’drugs gebruikt of verhandelt.
Wij staan niet toe dat iemand u of anderen bedreigt, bij geweldpleging waarschuwen wij altijd de politie.
‘De Bouwpub’ kan u of anderen zonder opgave van reden de toegang weigeren.
‘De Bouwpub’ weigert altijd toegang aan personen die onder invloed zijn en/of overlast veroorzaken.
In bijzondere gevallen wordt u bij de entree van ‘de Bouwpub’, maar ook binnen, gecontroleerd op verboden bezit.
Handelen, flyeren of reclame maken kan alleen met toestemming van het bestuur van Stichting ‘De Bouwpub’.
De barbeheerder beslist in situaties waarin de huisregels niet voorzien. U kunt tegen beslissingen achteraf bezwaar
maken bij het bestuur van Stichting ‘De Bouwpub’ (www.bouwpub.nl).
De openingstijden zijn dinsdag van 17:00 – 20:00 uur en donderdag van 16:00 – 20:00 uur.
Stal uw fiets, auto of andere voertuigen op de aangegeven parkeerplaatsen, hinderlijk geparkeerde voertuigen
worden door ons verwijderd.
Wij vragen u zaken waar anderen hinder van kunnen ondervinden op te bergen in de insteekvakken bij de ingang
of bij de barbeheerder in bewaring te geven.
‘De Bouwpub’ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van opgeborgen of in bewaring gegeven
zaken.
Wij rekenen consumpties direct af – u kunt bij ons niet op rekening drinken.
Vanaf een half uur voor sluitingstijd schenken wij geen alcoholische dranken meer.
Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan, eventuele uitzonderingen vinden plaats in overleg
met de barbeheerder.
Voor het gebruik van pitchers, dienbladen, e.d. vragen wij u om borg.
Wanneer u meubilair wilt verplaatsen overleg dan vooraf met de barbeheerder.
‘De Bouwpub’ grenst aan een woonwijk; maak daarom geen herrie bij het verlaten van de Bouwpub en blijf na
sluitingstijd niet hangen op het terras voor de Bouwpub.
Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan binnen ‘de Bouwpub’ en op het terras van ‘de
Bouwpub’, niet op de parkeerplaats en binnen de faculteit.
Het bestuur van Stichting ‘De Bouwpub’

