
 

Huisregels 
Sportcafé Alkmaar 

De onderstaande reglementen zijn van toepassing in Sportcafé Alkmaar. Bij overtreding van 
de huisregels kan melding worden gemaakt bij de politie en zal de toegang worden ontzegd.  

Algemeen 
● In het pand is camerabewaking aanwezig. Bezoekers stemmen in met het maken 

van opnames. Bij calamiteiten kunnen de opnames als ondersteunend materiaal 
getoond worden aan derden. 

● Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst, zodat er geen 
overlast aan derden wordt aangedaan.  

● Consumpties zijn verplicht. 
● Het is niet toegestaan om eigen consumpties en/of etenswaren mee naar binnen te 

brengen.  
● Het is verboden onze eigendommen mee naar buiten te nemen; hieronder vallen ook 

glaswerk, restanten van voedsel en dranken.  
● Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte. 
● Bij beschadiging van onze eigendommen is de veroorzaker aansprakelijk voor de 

reparatie- en of vernieuwingskosten.  
● Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden verwijderd. 
● Het is verboden om goederen te verhandelen. 
● Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 
● Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. 
● Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende 

middelen, alsmede soft- en harddrugs is ten strengste verboden. 
● Gelieve gepaste kleding te dragen. 
● Klachten van welke aard dan ook dienen altijd direct na het moment van ontstaan 

aan onze directie te worden gemeld.  
● Aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.  

Pool/Snooker/Biljart 
● Een tafel dient bij de bar aangevraagd te worden.  
● Maximaal 6 personen per tafel, op inschatting van het personeel zijn uitzonderingen 
● mogelijk. 
● Geen drank en/of glaswerk boven of op de tafel houden. 
● Het is niet toegestaan om op de tafel(rand) te gaan zitten. 
● Materiaal dient uitsluitend gebruikt te worden waarvoor het bedoeld is.  
● Na afloop van het spel, gelieve de ballen te retourneren aan de bar en de keu’s in de 

rekken te plaatsen.  
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