
Huisregels Wijkcentrum de Berk 
 

Voor iedereen moet de Berk gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er huisregels. De 
regels zijn opgesteld door het bestuur van de Berk. 

• De Berk is voor iedereen toegankelijk. De afzonderlijke lokalen zijn alleen toegankelijk voor 
verenigingen, instellingen of personen die de ruimte gehuurd hebben. 

• Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers of onze vrijwilligers hinder of overlast 
veroorzaken. Bij wangedrag of vandalisme wordt diegene voor bepaalde tijd de toegang 
ontzegd. 

• U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie. Bij 
constatering hiervan worden passende maatregelen genomen. 

• Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden in en rond De Berk. 

• Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt 
een (tijdelijke) ontzegging van toegang tot de Berk.  

• Het is niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) 
of die door andere groepen zijn gehuurd. 

• U dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, medewerkers of beherende 
vrijwilliger(-sgroep). 

• In de Berk is roken niet toegestaan. Bij het niet naleven hiervan kan de roker uit het gebouw 
worden verwijderd en kan de toegang voor enige tijd worden ontzegd. 

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de Berk of 
in de directe omgeving ervan. Het is niet toegestaan om in de Berk gekochte 
alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in daarvoor aangewezen ruimtes. 

o Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
▪ personen die leiding geven aan activiteiten binnen de Berk; 
▪ personen onder 18 jaar. 

• Drugsgebruik of verhandeling wordt niet toegestaan in en rond de Berk. Bij een vermoeden 
hiervan wordt de politie gewaarschuwd. 

• U mag geen wapens dragen, laat staan ze gebruiken in en rond de Berk. Ook grote 
zakmessen worden als wapen gezien. De politie wordt gewaarschuwd bij overtreding van 
deze huisregel. 

• Nooduitgangen en blusmiddelen mogen niet geblokkeerd worden. Bij calamiteiten volgt u de 
aanwijzingen van de vrijwilligers op en verlaat u de Berk rustig via de nooduitgangen. De hal 
moet te allen tijde vrij blijven. 

• Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de 
ruimte(n) aan te brengen. 

• U mag alleen consumpties (drank en eetwaren) gebruiken die in de Berk gekocht zijn. Over 
het binnen brengen van gebak en snoepgoed, bijv. als traktatie, hoort vooraf toestemming 
gevraagd te worden aan een van de beheerders. 

• U mag eigendommen van de Berk niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor glazen, 
flessen en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, wordt daarvoor aansprakelijk 
gesteld. 

• De Berk is niet aansprakelijk voor het zoekraken van/diefstal of vernielingen aan kleding 
en/of andere eigendommen. 

• Huisdieren zijn niet toegestaan in de zalen, m.u.v. hulpdieren. 

• Als u in de Berk een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan 
dient u dat bij de beheerder af te geven. Gevonden voorwerpen worden uiterlijk twee weken 
bij de Berk bewaard.  



• Heeft u klachten, van welke aard ook, meld ze onmiddellijk aan een van de vrijwilligers van 
de Berk. 

• U zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende 
vrijwilliger(-sgroep), de beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in 
ordelijke staat achterlaten. 

• U bent aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door u 
persoonlijk of door de aanwezige personen bij door uw georganiseerde activiteit in het 
gebouw. 

• Als u de huisregels overtreedt, wordt u door de beheerder of een aanwezige vrijwilliger 
meteen verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie 
gemeld. Bij herhaling volgt ontzegging van de toegang tot de Berk. 

• De Berk behoudt zich het recht voor een ieder tijdelijk de toegang tot het pand te ontzeggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


