Huisregels Restaurant Beachclub NU
1. U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend
binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij Restaurant Beachclub NU eigen
gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
2. Eigendommen van ons restaurant en terras mogen niet mee naar buiten worden
genomen. Bij constatering van het veroorzaken van vernieling wordt u geheel
aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
3. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van
(persoonlijke) eigendommen.
4. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendommen zijn, in te
leveren bij een van de medewerkers.
5. Wij tracken aan ieders voorkeur met betrekking tot tafelkeuze te voldoen, helaas is
dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
6. Wij accepteren geen dinerbonnen of VVV-cheques, wel hebben wij onze eigen
cadeaubonnen.
7. Wij adviseren om op het terras altijd een schoeisel te dragen i.v.m. de mogelijke
aanwezigheid van glasscherven.
8. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of
aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
9. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit
wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
10. Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in
paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
11. Het in bezig hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is
verboden.
12. De toegang tot Restaurant Beachclub NU kan u geweigerd worden als u
aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken
aan aangeschoten of dronken personen.
13. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel
zullen wij om identificatie vragen.
14. Roken in welke ruimte van Restaurant Beachclub NU is niet toegestaan, op het
terras mag wel gerookt worden.
Hebt u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons
bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.
Hartelijk dank voor uw begrip!
Team en directie Restaurant Beachclub NU.

