In onze gezellige Huyskamer ervaren zowel gasten als personeel een fantastische en prettige sfeer. Daarom
vragen wij u om rekening te houden met uw medegebruikers en geen overlast te veroorzaken voor onze buren.
•

De Huysregels en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd. Onze
medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of de huisregels niet naleven, uit de
horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden
ontzegd.

•

Geen alcohol onder de 18 jaar, hiervoor controleren wij indien nodig.

•

Gevonden voorwerpen dient u aan een van onze medewerkers af te geven.

•

Eventuele klachten kunt u melden bij de leidinggevende.

•

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.

•

Wij accepteren geen dinerbonnen of VVV-cheques, wel hebben wij onze eigen cadeaubon.

•

De toegang tot De Huyskamer kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden
geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.

•

Te laat? 30 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven.

•

Het is verboden om verdovende middelen, wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen
worden in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

•

Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Wij doen aangifte of dienen een klacht in en u
wordt direct overgedragen aan de politie.

•

Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren en/of iemand seksueel te intimideren.

•

Het is verboden om in de horecagelegenheden te roken hiervoor is een aangewezen plek.

•

Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in de Horeca of op
het terras.

•

Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.

•

Schade toegebracht aan de horecagelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de
veroorzakers worden verhaald.

•

Huisdieren zijn niet toegestaan in het restaurant en/of ruimte waar eten en drinken wordt bereid of
opgeslagen dit i.v.m. de open keuken. Hulphonden worden wel toegelaten. Op het terras na
toestemming mits kort aangelijnd en geen last zijn voor de gasten en bediening.

Hartelijk dank voor uw begrip en we wensen u veel plezier in onze Huyskamer!

