Huisregels
Op het Performance Factory terrein is het niet toegestaan om:
-

-

Alcohol of drugs te gebruiken, te verhandelen, of hiervan onder invloed te zijn.
Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen te kunnen dienen bij zich
te hebben.
Te parkeren van fietsen of brom- en snorfietsen op de doorgang/paden. Fietsen,
brom- en snorfietsen dienen op de daarvoor aangegeven plekken gestald te worden.
Op enige manier te zorgen voor geluidshinder/geluidsoverlast. *Dit geldt tevens voor
geluidshinder door toestellen of geluidsapparaten.
Enige vorm van agressief gedrag te vertonen. Onder agressief gedrag wordt verstaan:
Alle daden van vijandigheid, zowel in fysieke als in verbale zin, gericht op een ander
persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te
discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk
vernielen van andermans goederen of bezittingen.
Afval achter te laten. Afval dient in de daarvoor bedoelde bakken te worden
gedeponeerd.
Andere bezoekers van het terrein op enige manier lastig te vallen.
Schade toe te brengen op het terrein of hiertoe aan te zetten.
Diefstal te plegen of hiertoe aan te zetten.
Met meer dan 10 personen bij een bankje op te houden.
Zich tussen 22:00 uur en 06:00 uur zonder doel op te houden.

Daar waar deze huisregels niet in voorzien is men verplicht de aanwijzingen van het
personeel en de beveiligingspartijen op te volgen.
Daar waar deze huisregels niet in voorzien is het Nederlands Wetboek van Strafrecht van
toepassing.
De eigenaar van het Performance Factory terrein kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade of letsel toegebracht aan derden waarmee of op welke wijze dit ook mocht
zijn ontstaan.
Bezoekers worden aansprakelijk gesteld voor de door hen aangerichte schade.
Bij de constatering van strafbare feiten wordt er te allen tijden aangifte gedaan.
Bij klachten omtrent de huisregels kunt u contact opnemen met:
klachtbehandeling@performancefactory.nl

