
Huisreglement Discotheek Rodenburg 
 
1. Onder de 18 jaar kan men geweigerd worden 
2. Legitimatie is verplicht! 
3. Leden en of vaste klanten hebben voorrang om de discotheek te betreden. 
4. Camera’s waken over jullie en onze veiligheid. 
5. Bij betreding van het pand stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering en toezicht 
met videocamera’s. 
6. De publieksruimte en de toiletten mogen enkel gebruikt worden voor het doel waar ze 
bestemd voor zijn. 
7. Het bezit van slag, steek, vuur en verlammingswapens is verboden.Er wordt gecontroleerd 
op wapens, drugs, en overmatig drankgebruik. 
8. Het is niet toegestaan drugs (soft- en/of harddrugs) te bezitten, te verhandelen of te 
gebruiken. 
9. Personen die weigeren door de controle te lopen worden geweigerd. 
10. Het is verboden goederen te verhandelen in of rond de Rodenburg. 
11. Onze gasten moeten een verzorgd voorkomen hebben, bijvoorbeeld geen sportkleding of 
sportschoenen, geen kapotte kleding, geen onzedelijke kleding dus gewoon correcte kleding. 
12. Het is niet toegestaan om hoofddeksels c.q. petten te dragen of mini nektasjes 
13. Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd. 
14. Agressie (ook mondeling), bedreigingen en vernielingen van goederen zijn verboden. 
15. Bij beschadigingen en vernielingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de 
reparatie en of vernieuwingskosten. 
16. Men is verplicht jassen af te geven bij de garderobe, hiervoor ontvangt met een 
garderobe-nummer. Zonder nummer worden er geen jassen teruggegeven. 
17. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en /of zoekraken van kledingstukken 
en dergelijke. 
18. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. 
19. Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere 
redenen is dus niet toegestaan. Ook niet in het openbaar wildplassen. 
20. Bij de kassa dient entreegeld te worden betaald. 
21. Consumpties kunnen alleen worden betaald met aan de munten balie verkrijgbare 
consumptiemunten. Deze zijn geldig tot en met op de munten aangegeven datum. 
22. Bij verlies of diefstal van goederen melden bij de entreebalie van de Rodenburg. 
23. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht de portiers in te schakelen en dit niet zelf op te 
lossen. 
24. Je mag niet samenscholen. Vermoedt een portier/directielid een samenscholing dan 
kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijke toegang worden ontzegd. 
25. Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen. 
26. Het is niet toegestaan eigendommen van de Rodenburg mee naar buiten te nemen, 
hieronder vallen ook restanten van drank en voedsel. 
27. De door u gekochte munten kunnen niet ingewisseld worden. 
28. De parkeerplaats mag alleen gebruikt worden om te parkeren, het is verboden zich op de 
parkeerplaats op te houden. Dit in verband met diefstal uit auto’s en het dealen van drugs. 
29. De directie/eigenaar van de locatie en/of personen die voor deze onderneming 
werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele 
schade dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. 
30. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie eventueel 
maatregelen te treffen.De directie behoudt het recht personen te weigeren. 
31. Bij het niet instemmen van de bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd. 
32. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan dat voor u vervelende gevolgen hebben! 
Afhankelijk van uw gedrag zijn verschillende maatregelen mogelijk.  
 
WANNEER U NAAR HUIS GAAT, WILT U DAN OP STRAAT GEEN HERRIE MAKEN. WIJ 
HEBBEN OOK BUREN DIE OP HUN NACHTRUST GESTELD ZIJN!!!!!


