Huisregels
Prins27 hanteert huisregels om bezoekers zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn en onaangename verrassingen te voorkomen.
Onderstaand de belangrijkste huisregels op een rij.
Het volgende is niet toegestaan in het Koorenhuis:
- Drank en/of etenswaren in de lesruimtes gebruiken.

- Rijwielen meenemen in het gebouw.

- Alcohol nuttigen onder de 18 jaar.

- Het gebouw gebruiken als slaap- of rustruimte.

- Eigen consumpties nuttigen in de foyer m.u.v. de
daartoe aangewezen plekken (bij eigen consumpties
verlenen wij geen service, zoals bestek, servies etc.).

- Bezoekers en medewerk(st)ers hinderlijk, agressief,
discriminerend of intimiderend te bejegenen.

- Glaswerk mee naar buiten nemen.

- Vernielingen, vandalisme en/of diefstal plegen (schade
wordt verhaald op veroorzakers).

- Huisdieren mee naar binnen nemen, tenzij er sprake is
van een hulphond.

- Zonder toestemming promotiemateriaal verspreiden in
en om het gebouw.

- Roken in het gebouw en in/voor de hoofdingang.

- Het in bezit hebben en/of gebruiken van wapens en
drugs.

Wij vragen bezoekers om:
- niet luid te telefoneren in de publieke ruimtes (foyer,
gangen en overlopen);

- tassen (plastic), koffers en pakketten niet onbeheerd
achter te laten en niet op tafels in de foyer te leggen;

- geen overlast in de foyer en overige publieke ruimtes
te veroorzaken met het gebruik van media en/of
telefoonapparatuur;

- niet te skaten, rolschaatsen, skeeleren, steppen etc. in
het gebouw. (geldt ook voor kinderen);

- vuilnis, papier, etensresten en andere afvalstoffen in
de daarvoor bestemde afvalbakken en container te
gooien;

- nooduitgangen, toegangsdeuren en doorgangen vrij te
houden zodat de vluchtveiligheid is gewaarborgd;
- in geval van calamiteiten of (ernstige) incidenten de
aanwijzingen van het personeel van Prins27 op te
volgen.

Bij constatering van ernstige overtredingen en strafbare feiten wordt aangifte bij de politie gedaan.
In het Koorenhuis is op diverse plekken in het gebouw cameratoezicht aanwezig.

