ALGEMENE HUISREGELS
BEZOEKERS NIEUWE NOBELAER

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij Nieuwe Nobelaer en u tevreden bent over uw
bezoek of verblijf. Een prettige omgeving maken we samen. We zijn weliswaar een openbaar gebouw
echter is het wel noodzakelijk dat we duidelijke regels met elkaar afspreken. Regels die gelden voor
zowel bezoekers als medewerkers.

Om een bezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen zijn dit onze huisregels:
•

Volg aanwijzingen van personeel en beveiliging direct op. Controle op (geldige) legitimatie is mogelijk.

•

Ga respectvol met anderen en het gebouw om. Ongewenste intimiteiten, agressie, discriminatie,
vandalisme, of ander hinderlijk/storend gedrag wordt niet geaccepteerd.

•

Veroorzaak geen overlast voor andere bezoekers en onze buren.

•

Houd Nieuwe Nobelaer netjes en schoon.

•

Bij wapenbezit, vandalisme en/of diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

•

Roken en het gebruik van drugs is niet toegestaan.

•

Alcohol nuttigen mag onder strikte voorwaarden. Geen alcohol onder 18 jaar en geen dronkenschap.

•

Het meenemen van eigen consumpties is niet gewenst.

•

Hulphonden zijn welkom, andere (huis)dieren zijn niet toegestaan.

•

Kleed u correct en gepast. Het dragen van onzedelijke, provocerende, vuile/vieze en kapotte kleding is
niet toegestaan.

•

Toiletbezoek is gratis, houd deze dan ook netjes. Het gebruik van het toilet als wasgelegenheid is niet
toegestaan.

•

Fotograferen en het maken van beeldopnamen zonder schriftelijke toestemming van de directie van
Nieuwe Nobelaer is niet toegestaan.

In de bibliotheek gelden een aantal extra huisregels:
•

Het nuttigen van alcohol is hier niet toegestaan.

•

Houd rekening met anderen.

•

Veroorzaak geen geluidsoverlast.

•

Geluid aan? Koptelefoon op.

•

Het bezoeken van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende websites of het
maken of verspreiden van bedreigende beelden en/of teksten is niet toegestaan. Het internetgedrag
kan worden gecontroleerd bij enig vermoeden van misbruik.

•

Het nuttigen van eigen eet- en drinkwaren is niet toegestaan.

•

Alleen in het leescafé en aan leestafels is het toegestaan eten of drinken te gebruiken.
Tussen de boekenrekken of bij de pc’s is het niet toegestaan.

Als u zich niet aan onze huisregels houdt, kan dit reden zijn om de toegang tot Nieuwe Nobelaer
(tijdelijk) te ontzeggen.
Op onze website hebben wij onze huisregels uitgebreid voor u op een rijtje gezet onder het kopje
Algemene Voorwaarden. U kunt een kopie opvragen bij de receptie.

