
 

 

HUISREGELS RESTAURANT ELDERS 
 

 

Verstrekken van alcohol 
• De wet bepaald dat bezoekers minimaal 18 jaar moeten zijn om alcohol te mogen  

   gebruiken. 
• Zij zullen moeten voldoen aan het verzoek te legitimeren om de leeftijd van 18 aan  

   te tonen. 
• Wij willen u erop wijzen dat bij overtreding van de wet ook de bezoeker strafbaar is. 

 
Rookbeleid 

• De wet bepaald dat er in de horeca niet binnen mag worden gerookt. Buiten mag  
   niet worden gerookt in de rookvrije zone. 

• Restaurant Elders is een rookvrij bedrijf en ook de e-smoker of andere soorten  

   sigaret is niet toegestaan. 
 

Overlast, Alcohol & Drugs 
• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang  

   geweigerd. 
• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij  

   geconstateerde handel of gebruik van hard- of softdrugs (wiet, pillen, etc.), word  
   de politie gewaarschuwd en de aangetroffen goederen in beslag genomen en volgt  

   verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ontzegd. 
• Het is niet toegestaan dronken te worden. Wanneer wij vinden dat een bezoeker  

   genoeg alcohol genuttigd heeft    
   behouden wij ons het recht voor om geen alcohol meer te verstrekken. 

• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving  
   veroorzaken. 

 

Steek- en vuurwapens 
• Wapens zijn verboden. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij te allen  

   tijden de politie; en wordt de toegang tot het restaurant in het vervolg ook ontzegd. 
• Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten  

   strengste verboden. 
 

Houding bezoeker  
• Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd of volgt verwijdering.  

• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de  
   zaak (woord en gedrag). 

• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien  
   van onze werknemers, verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen  

   die bij ons aanwezig zijn.  
• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of  

   ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling-  

   volgt verwijdering en waar nodig zal de politie worden gewaarschuwd.  
   In dat geval kan ook in de toekomst de toegang worden ontzegd. 

• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd. 



 

 

HUISREGELS RESTAURANT ELDERS 
 
 
 

Consumptie 
• U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het  

   restaurant of op het terras te nuttigen. 
• Het is niet toegestaan om meegebrachte drank en etenswaren in ons restaurant of  

   op het terras te nuttigen. 
 

Garderobe 
• De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor het beschadigen of verdwijnen van  

   goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.  

 
Eigendommen bezoeker 

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen  
   verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen. 

 
Eigendom horecagelegenheid 

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of  
  beschadigen. Dit geldt ook voor flessen, glazen en meubilair. Wie beschadigingen  

  veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.  
 

Calamiteiten 
• Bij calamiteiten dient u te allen tijden de instructies van het personeel op te volgen. 

 
Klachten 

• Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook over ons bedrijf, werknemers  

   en/of mede bezoekers, kunt u deze bij de directie of leidinggevenden melden. 
 

Overtreding 
• Overtreding van het huisreglement kan leiden tot het inschakelen van politie en/of  

   verwijdering. 
 

Covid maatregelen 
• Restaurant Elders is verplicht zich te houden aan alle maatregelen die de  

   overheid ons oplegt. Wij verwachten van onze gasten dat zij zich aan de  
   geldende COVID maatregelen houden als zij ons bezoeken. 

 
 

Contact 
• Restaurant: 023 5554164    

• Directie:      Dhr. M Pecht 

    Mevr. L.G.B. Pecht Verbrugge   
 

Deze huisregels gelden vanaf 22-01-2022 tot er een nieuwere versie verschijnt. 


