HUISREGELS STICHTING DE PELIKAAN
We houden het gezellig
 Ongewenste intimiteiten en discriminatie, alsmede (dreiging van) geweld, in welke vorm
dan ook, worden niet getolereerd.
 Het gebruik maken van of het in bezit zijn van welk wapen dan ook is ten strengste
verboden.
 Houd, bij zowel aanwezigheid in het pand als het verlaten van het pand, rekening met
onze bovenburen; houd het stil op de binnenplaats.
 Het nuttigen, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen, met uitzondering van
alcohol, is ten strengste verboden.
 Gevonden voorwerpen dienen bij de barkeeper of een bestuurslid te worden ingeleverd.
 Het is verboden om eigendommen van Stichting De Pelikaan mee te nemen buiten onze
deuren. Dit geldt óók voor glazen.
 De barkeeper bepaalt tot hoe laat er alcoholische drank geschonken wordt en heeft het
recht om drankverstrekking te weigeren indien hij/zij dit nodig acht of wenst.
 Klachten dienen onmiddellijk bij de barkeeper of een bestuurslid ingediend te worden;
bij gebreke vervalt het klachtrecht.
 Inzake conflicten heeft het bestuur der Stichting de Pelikaan het laatste woord.

We houden het veilig
 Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en
waarschuw onmiddellijk de barkeep(st)er.
 Een EHBO-kit is aanwezig achter de bar.
 Instructies van barkeep(st)er of bestuurslid moeten te allen tijde worden opgevolgd.

We houden het mogelijk
 Het nuttigen van andere dranken dan diegene die bij Stichting De Pelikaan zijn
aangeschaft, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de barkeep(st)er
of een bestuurslid.
 Het is gasten niet toegestaan de tuin te betreden.

We houden het legaal
 Personen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn op het moment van het betreden van het
pand. Toegang van het pand geschiedt uitsluitend op vertoon van een identiteitsbewijs,
studentenkaart HBO/WO of een geldige keycard van De Pelikaanhof. Jongeren onder de
18 jaar hebben nadrukkelijk toestemming nodig van een bestuurslid. De barkeeper of
een bestuurslid behoudt zich het recht voor de toegang om welke reden dan ook te
weigeren.
 Het is verboden in of rond het door Stichting De Pelikaan beheerde pand goederen te
verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 Stichting De Pelikaan stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van uw
eigendommen.
 Personen die het pand betreden kunnen te allen tijde verzocht worden hun legitimatie te
tonen en/of de inhoud van hun tas te tonen. Tassen kunnen eventueel bij de barkeeper
afgegeven worden ten tijde van het bezoek.
 Bij schade, vernieling en/of diefstal van eigendommen van Stichting De Pelikaan, houdt
het bestuur zich het recht voor passende maatregelen te treffen.
 Er mag alleen gerookt worden in de daarvoor bestemde ruimte(n).
Mocht er zich een situatie voordoen waarbij deze huisregels niet afdoende zijn, beslist het bestuur der Stichting De Pelikaan.

