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De 11 belangrijkste 
huisregels in onze 

ResiTENTie 
1. Als bezoeker kunde bij en/of na binnenkomst gevisiteerd en/of  

gefouilleerd (privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering) worru. 

2. Bende gij een bezoeker die niet meewerkt aan visitatie, dan ken ‘t zijn dagge de toegang  
wordt geweigerd en/of dagge uit de ResiTENTie wordt verwijderd.

3. Deez dingen zèn verboden om mee te nemen: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur,  
(alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, lachgas(patronen), glaswerk, blik, vuurwerk, plastic  

flessen, (vuur-)wapens, deodorant, parfum, selfiesticks en ander gevaarlijke voorwerpen  
mee naar binnen te nemen.

4. De toegang ken oe ôk geweigerd worre als ge hinderlijk aangeschoten of dronken bent.  
Dit is ter beoordeling van de organisatie, de beveiliging en/of het personeel.

5. Ge magt ok nie enig gevaar voor goederen of voor leven/gezondheid van oe zelf of voor anderen  
creëren, dè’s ôk verboden, dan wel iets of wa’ van een andere vorm van schade toebrengen. 

6. Handelde gij als bezoeker in wa’ veur vorm dan ôk in strijd met wa’ in di’ huisreglement is bepaald,  
ken oe door de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel, zonder voorafgaande  

waarschuwing de toegang worru geweigerd, ofwel dagge wordt verwijderd, dan wel dagge  
wordt overgedragen worden aan de politie.

7. Aanwijzingen van de directie, de organisatie, de beveiliging of het personeel moette gij te allen tijde  
opvolgu. As gij een entreebewijs kôpt en/of de ResiTENTie betreedt goade gij automatisch akkoord  

mi deez huisregels.

8. De organisatie, de beveiliging of het personeel ken nie’ verantwoordelijk worru gehouwu voor  
beschadigingen en/of diefstal.

9. Schade die gij als bezoeker veroorzaakt wordt op oe verhaald. Hieronder valt ôk schade aan  
apparatuur veroorzaakt door da’ gij drank hêt gegooid.

10. Leefde gij deez huisregels nie’ na, dan zên de organisatie, de medewerkers dan wel de  
beveiliging bevoegd om oe te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van de ResiTENTie.  

Hedde gij mêe gedoan mi’ ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen,  
brandstichting, diefstel, (seksuele) intimidatie en/of discriminatie dan zulde gij en  
de aánder die hebben meegedoan overgedragen worru aan de politie. Hiervan zal  

ôk aangifte worru gedaan. Eventuele schades die gullie hêt veroorzaakt,  
zullen worru verhaald op oe als verdachte(n).

11. Wilde gij ‘n overzicht van al deez huisregels  
van toepassing op de ResiTENTie kêk dan  

moar eens op www.dwersklippels.nl. 


