
 
Onderstaande huisregels zijn opgesteld om de veiligheid van onze bezoekers te waarborgen. Het niet na-leven 
van de regels heeft verwijdering uit Grenswerk tot gevolg en kan ook leiden tot een lokaal verbod.  
 
 

• Bij dance programma’s geldt een minimum leeftijd van 16+ of 18+ dit staat duidelijk aangegeven bij het 
evenement op de website. 
• Bij concerten is er geen toegang onder de 14 jaar, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+). 
• Genoemde minimum leeftijden zijn algemeen geldend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een geldige 
legitimatie is dan ook verplicht. 
• Grenswerk schenkt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. een 18+ stempel is 
verkrijgbaar op vertoon van een geldige legitimatie bij de box office. 
• Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd. 
• Bezoekers kunnen gefouilleerd en/of gecontroleerd worden. In dat geval is medewerking verplicht. 
• Wapens en voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn verboden. 
• Gebruik en handel in soft, en hard drugs is verboden. 
• Het meenemen van eigen consumpties en etenswaren is verboden en zullen worden ingenomen. 
• Het is niet toegestaan om bekers of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen. 
• Het is verboden om zich met meerdere personen in één toiletruimte te bevinden. 
• Het is niet toegestaan om rugzakken en grote tassen mee te nemen in de zalen. Een tas ter grootte 
van een A4 formaat en niet dikker dan 10 cm is wel toegestaan. 
• Het is niet toegestaan om te fotograferen, film-, video- en/of geluidsopnames te maken met professionele 
apparatuur. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen. 
• Roken is niet toegestaan in ons pand, ook elektronische sigaretten zijn inpandig niet toegestaan. 
• Het verspreiden van posters en flyers dient schriftelijk aangevraagd te worden en mag pas uitgevoerd 
worden na akkoord van Grenswerk. 
• Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van ons café en het terras. 
• Instructies van het Grenswerk personeel dienen direct opgevolgd te worden in het belang van uw eigen 
veiligheid. 
• Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag 
verstaat Grenswerk onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende 
uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld. 
• De bezoeker van Grenswerk stemt ermee in dat beveiliging camera’s en/of fotografen beeldopnamen van 
hem of haar kunnen maken. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond 
worden aan derden. 
• Bij overtreding van de regels wordt toegang ontzegd, zonder restitutie van entreegeld. Bij overtreding van 
de huisregels kan een lokaalverbod worden opgelegd. 

HUISREGLEMENT 


