
 

Voorbeeld 

Huisregels 
 

Door betreding van dit terrein gaat u akkoord met de volgende 

huisregels: 
 

Wij streven ernaar onze gasten een plezierig klimaat te bieden door hinder en overlast te 

voorkomen. We hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettige 

omgeving voor alle bezoekers.   

 

Wij verzoeken al onze bezoekers mee te werken aan een prettig en veilig klimaat. 

 

We hechten grote waarde aan een respectvolle benadering van iedereen die hier komt. 

We vragen u om hier mede zorg voor te dragen.  

 

Respectloos gedrag wordt niet getolereerd. 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Wanneer groepen overlast veroorzaken, kan hen verzocht worden zich in kleinere 

aantallen te verdelen 

 

Bij calamiteiten volg dan de aanwijzingen van onze medewerkers direct op, in het belang 

van de goede orde en veiligheid.  

 

De publieke ruimten zijn beveiligd door cameratoezicht.  

 

Als u onverhoopt toch overlast geeft voor andere bezoekers, wordt u verzocht het terrein 

te verlaten.  

 

Bij overtreding van onze huisregels wordt u verzocht ons terrein te verlaten. Weigert u 

dit, dan bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk. 

 

Implementatie van de huisregels 

 

Stel de huisregels vast en bepaal hoe ze op de diverse publieke locaties zichtbaar 

gemaakt worden.  

 

De manager van de locatie/afdeling is verantwoordelijk voor het zichtbaar zijn van de 

huisregels.  

 

Bij het betreden van de accommodatie  moet duidelijk zijn dat er gedragsregels gelden.  

 

Een poster met huisregels kan bijvoorbeeld bij de receptie en in de accommodatie 

worden opgehangen, of bij de toegang tot het terrein.  

 

Zie erop toe dat zowel bezoekers als medewerkers aangesproken worden op de 

huisregels.  

 

Bijlage 9
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Maak ervaringen met het hanteren van de gedragsregels en huisregels een vast 

agendapunt op het werkoverleg.  

 

Bij overtreding van de huisregels kan een toegangsverbod worden opgelegd.  

Schending van een verbod is een strafbaar feit (bijvoorbeeld lokaalvredebreuk artikel 139 

Wetboek van Strafrecht). Daarvan kan aangifte bij de politie worden gedaan. 

Uitgangspunt is dat op elke vorm van agressie een sanctie volgt. 
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