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Huisregels clubruimte AVZV 

1. Roken is verboden in het gehele complex. 

2. Alcohol is verboden voor een ieder onder de 18 jaar, legitimatie dient getoond te worden op 

verzoek. 

3. Het kopen en verstrekken van alcohol voor een persoon jonger dan 18 jaar is verboden. 

4. Het gebruik van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan (ook indien zelf meegenomen). 

Deze worden dan ook niet verkocht in de clubruimte.  

5. Het is verboden om consumpties mee naar buiten te nemen; glazen en glazen flesjes mogen niet 

mee genomen worden in de zwemzaal of kleedruimte. 

6. Het is verboden alcohol te nuttigen in de zwemzaal of kleedruimtes. 

7. De in de clubruimte aangeschafte consumpties mogen niet in de kantine van Opti Sport worden 

genuttigd. 

8. Het is niet toegestaan om achter de bar te komen, dit is alleen toegestaan voor degene die 

bardienst hebben. 

9. Het in bezit hebben, gebruiken, onder invloed zijn of verhandelen van drugs, is in het gehele 

complex en ook daarbuiten verboden. 

10. Het spelen of gokken om en met geld is in de clubruimte verboden.  

11. Men dient zich ten alle tijden te gedragen in de clubruimte. 

12. Bij misdragingen in de clubruimte zal men verwijderd worden.  

13. Bij (herhaaldelijk) misdragingen kan men de toegang tot de clubruimte ontzegt worden, dit geldt 

ook voor misdragingen die buiten de clubruimte plaats vinden.  

14. Het buiten staan om te roken is alleen toegestaan voor een korte periode. Denk bij het buiten 

staan aan de buren: het is verboden buiten overlast voor de buren te veroorzaken.  

15. Personen die aangeschoten zijn wordt de toegang tot de clubruimte geweigerd.  

16. Het barpersoneel zal personen die aangeschoten zijn weigeren verdere consumpties te 

verstrekken. Men wordt dan ook vriendelijk verzocht om de ruimte te verlaten. 

17. Alle rekeningen dienen direct betaald te worden, het laten liggen van een bon is niet toegestaan. 

Indien dit toch gebeurd zal men bij het volgende bezoek aan de clubruimte eerst de openstaande 

rekening moeten betalen alvorens men verdere consumpties wil nuttigen. Dus ook de 

consumpties die men aangeboden krijgt. 

18. De clubruimte is alleen toegankelijk voor leden van de verenigingen AVZV en SG de Vliet, 

introducés zijn welkom. De introducés vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die ze 

heeft uitgenodigd. 

19. Bezoekende verenigingen zijn welkom en dienen zich ten alle tijden aan de regels te houden, bij 

misdragingen zal het bestuur van de bezoekende vereniging, de KNZB en de competitieleider in 

kennis gesteld worden. 

20. Aanwijzingen van het barpersoneel of bestuursleden AVZV dienen ten alle tijden opgevolgd te 

worden. 

21. Het niet opvolgen van aanwijzingen van het barpersoneel of bestuursleden AVZV, zal leiden tot 

ontzegging van de toegang van de clubruimte. Dit kan ook voor een langere periode zijn. 

We hopen dat een ieder zich aan de regels houdt en dat we er met z’n allen een gezellige en gastvrije 

ruimte van kunnen maken. 

Namens het bestuur AVZV 

Youp van Hees 

Voorzitter AVZV 

 

 


