
 

DeDeDeDe    huishuishuishuis----    en gedragsregels van VLTCen gedragsregels van VLTCen gedragsregels van VLTCen gedragsregels van VLTC    
    

Deze huisDeze huisDeze huisDeze huis----    en gedragsregels zijn van toepassing op en om ons tennispark en in het clubhuisen gedragsregels zijn van toepassing op en om ons tennispark en in het clubhuisen gedragsregels zijn van toepassing op en om ons tennispark en in het clubhuisen gedragsregels zijn van toepassing op en om ons tennispark en in het clubhuis    “De STEK”.“De STEK”.“De STEK”.“De STEK”.    

    

    

Waarden en normen in de Horeca:Waarden en normen in de Horeca:Waarden en normen in de Horeca:Waarden en normen in de Horeca:    

• De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen (waarden en normen), 

• 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. 

 

HuisregelsHuisregelsHuisregelsHuisregels    

• Bezoekers mogen geen zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken gebruiken in de kantine 

of elders op het terrein. 

• Bezoekers mogen geen alcoholhoudende dranken gebruiken elders dan in de kantine of 

terras. 

• Bezoekers zullen kopjes e.d. altijd zelf terugbrengen naar de bar.  

• Ook aanwezig afval zullen zij zelf in de daarvoor bestemde afvalbakken stoppen. 

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

dienstdoende Barvrijwilliger. 

• Bezoekers worden verzocht gevonden voorwerpen bij de bar inleveren. VLTC zal deze twee 

maanden bewaren, 

• Bezoekers mogen in ons clubhuis de Stek, inclusief kleedkamers, niet roken. Bij overtreding zal 

een eventuele boete te allen tijde op de overtreder(s) verhaald worden, 

• Bezoekers betalen altijd à contant! 

• 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, 

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

Bar. Ook beschikken wij over een AED. Deze bevindt zich in de ingang bij het Jiba afhang 

systeem  

• Bezoekers onder de 18 jaar schenken wij Bezoekers onder de 18 jaar schenken wij Bezoekers onder de 18 jaar schenken wij Bezoekers onder de 18 jaar schenken wij geen alcoholgeen alcoholgeen alcoholgeen alcohol, daarom hebben we een groot 

assortiment met heerlijke frisdranken op voorraad, 

• Bezoekers onder de 18 jaar mogen niet achter de bar werken of verblijven! Ook niet onder 

begeleiding van oudere personen (bijv. ouders/barvrijwilliger). 
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