Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van
Jägerbar. We verwachten dat je deze regels kent en
naleeft. Het niet naleven kan leiden tot een sanctie.

Onze security kan ten alle tijde de toegang weigeren aan een
potentiële bezoeker. Eigen eten, drank, drugs of wapenbezit
is niet toegestaan. Personen die in het verleden moeilijkheden
hebben veroorzaakt in Jägerbar of Absolut Beach, worden niet
toegelaten.

Als bezoeker van Jägerbar ga je ermee akkoord dat je gefilmd
en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van de locatie geef
je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te
gebruiken en door te geven aan politie en/of derden.

Roken is enkel toegestaan op het overdekt terras aan de
buitenkant van het gebouw.

Er mag geen drank mee naar buiten worden genomen.
Bezoekers van Jägerbar moeten min. 20 jaar oud zijn (of in dat
jaar 20 worden).

Personen in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of
harddrugs worden toegang geweigerd. Jägerbar heeft een zerotolerance op vlak van drugs, zowel binnen als op de parking.

Personen die geweld plegen, uitlokken of andere personen lastig
vallen worden verwijderd.

Het gebruik van een locker is op eigen kost en risico. Jägerbar
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of
schade. Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met
de uitbater (Mobile Locker - http://www.mobilelocker.eu/)

Respecteer de nachtrust van onze buren. Gelieve geen
geluidsoverlast te veroorzaken op de parking als op de
terugweg naar huis.

Gelieve respect te tonen voor het in- en exterieur van Jägerbar.
Bij schade of diefstal wordt je verantwoordelijk gesteld voor de
vernieuwing of vervanging. Vandalisme wordt bestraft!

Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak
en kan een (permanent) toegangsverbod opgelegd worden.
Bij problemen of strafbare feiten wordt beroep gedaan op
tussenkomst van politie.

Het is niet toegestaan om met meerdere personen één
toiletruimte te gebruiken. Het toilet mag enkel voor sanitaire
doeleinden gebruikt worden. Wildplassen zowel binnen als
buiten is ten strengste verboden.

Jägerbar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal,
letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij
het betreden van de zaak. Het verblijf in winterbar Jägerbar is
geheel op eigen risico.

