
DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS VAN V.L.T.C. 
 
Deze huis- en gedragsregels zijn van toepassing op ons tennispark en 
in het clubhuis “De stek”. Waarden en normen  in de Horeca. De huis- en gedragsregels 
zijn regels van goed fatsoen.  

 
• De huis- en gedragsregels hebben tot doel de “de Stek” gezellig, veilig en leefbaar te 

houden voor alle bezoekers, 
 

• Met het betreden van clubhuis “de Stek” verklaart elke bezoek(st)er op de hoogte     
te zijn van deze huis- en gedragsregels, 

 
• Deze huis- en gedragsregels zullen tevens zichtbaar bij de ingang van “de STEK” 

worden opgehangen. 
 
HUISREGELS: 

 
• Bezoekers kunnen “de Stek” altijd met een lach betreden, 
 
• Bezoekers zullen kopjes, schoteltjes en glazen altijd zelf terugbrengen naar de bar. 

Ook aanwezig afval zullen zij zelf in de daarvoor bestemde afvalbakken stoppen. 
Spreek elkaar hier op aan! 

 
• Bezoekers komen niet in de keuken of achter de bar, zonder toestemming van de 

dienstdoende BARVRIJWILLIGER. Altijd eerst vragen is een fatsoensnorm,    en is 
op iedereen van toepassing! 

 
• Bezoekers zullen ten alle tijden luisteren naar het gebabbel en gezag van de 

dienstdoende BARVRIJWILLIGER en/of SUPERVISOR (degene die supervisie heeft 
van de PC), 

 
• Bezoekers zullen de gevonden voorwerpen altijd bij de bar inleveren. V.L.T.C. zal 

deze twee maanden bewaren, 
 

• Bezoekers zullen niet stelen, helen, drugs gebruiken en/of  verhandelen, 
 

• Bezoekers zullen hun drankje hier gezellig met anderen drinken en niet meenemen 
naar straat of huis. Bezoekers betalen altijd à contant! 

 
• Bezoekers hoeven geen eten of drinken mee te brengen, want onze vriezer en 

koeling zitten vol met heerlijke dingen, 
 

• Bezoekers dienen hun auto/motor/(brom)fiets zodanig te parkeren dat derden geen 
overlast wordt bezorgd. Alle fietsen dienen te worden gestald in de daarvoor 
bestemde fietsenstalling, dus NIET onder het afdak bij BASKO, 

 
• Bezoekers zorgen ervoor dat ze niet dronken worden, zodat iedereen veilig thuis kan 

aankomen. Spreek elkaar hier echt op aan! Kom op de fiets, BOB met je 
vriend(inn)en, bel een taxi of loop! 

 
• In noodgevallen beschikt V.L.T.C. over een grote EHBO trommel. Deze bevindt zich 

achter de bar (tegenover de ijsdiepvries), 
 

• Bezoekers zullen zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme, 
discriminatie, onverkwikkelijk taalgebruik, overmatig drankgebruik, geweld …. 



 
• Bezoekers zullen het toilet gebruiken waarvoor het bestemd is, lukt dit in een 

onbewaakt moment niet dan hebben we voldoende dweilen en emmers. Vraag erom 
aan de dienstdoende BARVRIJWILLIGER, 

 
• Bezoekers onder de 16 jaar schenken wij geen alcohol, daarom hebben we een groot 

assortiment met heerlijke frisdranken, 
 

• Bezoekers onder de 18 jaar mogen niet achter de bar werken of verblijven.                  
Dus ook niet in “De Stek”. Ook niet onder begeleiding van oudere personen (bijv. 
ouders), 

 
• Bezoekers zullen zuinig zijn op ons meubilair en geen vernielingen aanrichten. 

Tevens zullen de lampen boven de bar met rust gelaten worden! Aangerichte schade 
zal direct worden verhaald op de verantwoordelijke(n) en kan leiden tot royement. 
Mocht de schade aangericht zijn door één lid uit een groep, dan kan in alle gevallen 
de groep aansprakelijk gesteld worden! 

 
• Bezoekers zullen tennistassen niet op stoelen, tafels zetten, maar opbergen in de 

daarvoor bestemde tassenkast in de hal. Zorg er wel voor dat u uw waardevolle 
spullen (geld, horloge, GSM) bij u draagt! 

 
• Het personeel van “de STEK” heeft het recht toegang te ontzeggen aan bezoekers 

die zich niet aan de huisregels van V.L.T.C. houden.  Hierbij kunt u denken aan: 
 Agressief gedrag; tegen personeel en\of bezoekers, 
 Personen die verkeren onder kennelijke invloed van verdovende, hallucinerende 

middelen en\of alcohol, 
 Personen die wapens in welke vorm dan ook bij zich dragen, 

 
• Bent U de laatste bezoeker van “de STEK”? Sluit dan samen met de dienstdoende 

BARVRIJWILLIGER “de STEK” af en ga samen naar huis, 
 
• V.L.T.C. is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen van 

bezoekers van “de STEK”, 
 

• Zorg dat u uw waardevolle spullen niet onbewaakt achterlaat. 
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