Huisregels I House rules
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Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook in
de Beurs van Berlage.
Alle aanwijzingen in het kader van deze huisregels door Beurs van
Berlage medewerkers moeten direct worden opgevolgd: klachten
kunt u direct bij de eventmanager melden.
Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op
wapen- en drugsbezit.
Aan gasten jonger dan 18 jaar worden géén alcoholische
dranken verstrekt; bij twijfel wordt legitimatie gevraagd.
Gevonden voorwerpen dient u bij de dichtstbijzijnde Beurs van
Berlage medewerker in te leveren.
Directie en medewerkers van de Beurs van Berlage, kunnen niet
verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade
opgelopen bij het verblijf in en rondom de Beurs van Berlage, tenzij
bij aantoonbaar grove nalatigheid.
Beurs van Berlage is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade of verlies van eigendommen van bezoekers, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminking of ongeoorloofde publicatie/verspreiding dan wel
verlies van (bedrijfs-en/of persoons-)gegevens al dan niet als gevolg
van cybercriminaliteit, alsmede schade door bedrijfstagnatie is
uitgesloten.
In de Beurs van Berlage is cameratoezicht aanwezig. Bij calamiteiten
zullen de beelden aan de politie overhandigd en onderzocht worden.
Bij het vermoeden van aanzetten tot ongeregeldheden kan er
visitatie plaatsvinden.

Het is niet toegestaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt
kunnen worden, in bezit te hebben;
diefstal of vernielingen te plegen;
geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
discriminerende opmerkingen te maken;
door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
iemands goede naam en eer aan te tasten;
eigen drank of etenswaren bij zich te hebben;
glaswerk e.d. buiten het gebouw te brengen;
overmatig te drinken;
geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving;
het Beurs van Berlage internetnetwerk te gebruiken voor illegale
doeleinden;
het Beurs van Berlage internetnetwerk te gebruiken voor het
downloaden of bezoeken van illegale of aanstootgevende content.
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All usual social norms and standards apply in the Beurs van
Berlage, just as they do in any public place.
You are required to obey the instructions of Beurs van Berlage
employees immediately with regard to these house rules. You
may report any complaints directly to the Event Manager.
Your co-operation is required in the event of weapons and drugs
screenings.
No alcoholic beverages will be provided to guests under the age
of 18. Proper ID may be required.
Contact a Beurs van Berlage employee in case of lost
property.
The management and staff of the Beurs van Berlage cannot be
held responsible for any injury and/or damage incurred in or
around the Beurs van Berlage, except in the case of
demonstrable gross negligence.
Beurs van Berlage is not liable for direct or indirect damage or
loss of property of visitors, including consequential damage, loss
of profit, lost savings, mutilation or unauthorized publication/
distribution or loss of (company and/or personal) data whether
or not not as a result of cybercrime, as well as damage due to
business interruption is excluded.
The Beurs van Berlage uses CCTV surveillance. In case of
calamities the images will be handed over to the police and be
examined.
When Beurs van Berlage suspects inciting disturbances, personal
inspection is allowed.

Whilst on Beurs van Berlage property you may not
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

possess, use or trade in drugs;
possess weapons or any objects that can be used as weapons;
commit theft or vandalism;
use violence or threaten violence;
make discriminatory remarks;
engage in any form of sexual intimidation;
bring anyone into disrepute;
consume your own food or drinks;
take service items (plates, glasses etc.) outside the building;
drink excessively;
cause excessive noise in the immediate vicinity;
use the Beurs van Berlage internet network for illegal purposes;
use the Beurs van Berlage internet network to download of visit
illegal or offensive content.

De toegang kan worden geweigerd als u

Entry may be refused if you

Bij het plegen van misdrijven

In case of a criminal offence

•
•

•
•

•
•
•

•

niet voldoet aan de kledingvoorschriften;
aangeschoten of dronken bent;
de toegang eerder is ontzegd.

wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs,
wapens, e.d.) in beslag genomen;
wordt u direct overgedragen aan de politie;
doen wij aangifte of dienen een klacht in.

•
•
•

•

do not meet the dress code;
are intoxicated or drunk;
have previously been denied access.

you will be detained and relevant items (drugs, weapons, etc.)
will be seized;
you will be remanded directly to the police;
we will file a police report or complaint.

Bij het niet naleven van onze huisregels

If you fail to comply with our house rules:

•

•

•

wordt u uit de Beurs van Berlage verwijderd en zal u de
toegang tot de Beurs van Berlage worden ontzegd;
wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

•

you will be removed from the Beurs van Berlage and you will be
denied access to the Beurs van Berlage;
the police will be called in case of trespassing.

De algemene voorwaarden van Beurs van Berlage zijn van toepassing op
deze huisregels.

The general terms and conditions of Beurs van Berlage apply to these
house rules.

De Directie - mei 2022

The Management - May 2022

