HUISREGELEMENT EN GEBRUIK NETWERK (INTERNET)
1.

Het is verboden dranken en/of etenswaar in de theaterzaal mee te nemen of te
nuttigen.

2.

Het is streng verboden de muren van het gehuurde te beplakken zonder
toestemming van het personeel. Eventuele schade kan op de huurder verhaald
worden.

3.

In de theaterzaal en repetitieruimtes is een geluidsniveau toegestaan vergelijkbaar
met akoestische muziek.

4.

Er geldt een rookverbod in het hele pand. Roken kan op de daarvoor aangewezen
plaatsen. In de avonduren alleen in de rookruimte en niet voor de voordeur.

5.

Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs.

6.

Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.

7.

Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit
aan de omgeving veroorzaken.

8.

Geen toegang aan personen in bezit zijn van wapens en/of zaken die als wapens
gebruikt kunnen worden. De politie wordt in dit geval ingeschakeld.

9.

Handelingen en uitingen die op racisme en discriminatie duiden zijn verboden.

10. Het is verboden waterkokers en/of koffiezetapparaten (in eigen beheer) te gebruiken
in het gehuurde.
11. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie
gewaarschuwd.
12. De gehuurde ruimte moet achter worden gelaten zoals aangetroffen.
13. veroorzaakte schade dient gemeld te worden bij dienstdoende conciërge.
14. Het is verboden glaswerk en/of consumpties mee naar buiten te nemen.
15. Huurder dient aanwijzingen van personeel op te volgen.
16. Het meenemen of laten bezorgen van voedsel en dranken die niet bestemd zijn voor
persoonlijk gebruik mag alleen in overleg met verhuurder.

17. In situaties waarin het huisreglement niet voorziet beslist de verhuurder.

REGELS VOOR GEBRUIK VAN HET DRAADLOZE NETWERK
1. Het is niet toegestaan eigen netwerkapparatuur zoals routers, access points,
repeaters, etc. te gebruiken zonder overleg met en toestemming van de afdeling ICT.
2. De gast of huurder mag de code voor het draadloze netwerk niet doorgeven aan
derden tenzij de afdeling ICT daar toestemming voor heeft gegeven.
3. laptops mogen niet, bedraad of draadloos, aangesloten worden aan het netwerk
tenzij de afdeling ICT daar toestemming voor heeft gegeven.
4. USB-sticks mogen worden gebruikt zolang de pc thuis schoon en goed beveiligd is en
de USB-stick een virusscanner aan boord heeft.
Voorwaarden:
1. De laptop moet virus- en malware-vrij zijn.
2. De laptop moet voorzien zijn van een goede, bijgewerkte virusscanner.
3. Het is niet toegestaan op internet:
a.

Sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend,
beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.

b.

Pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
materiaal te bekijken, te downloaden, iemand doen toekomen of te
verspreiden.

Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail:
c.

Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende,
beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende of
anderzijds ongewenste berichten en/of ketting-mailberichten te
verzenden of door te sturen of te spammen.

d.

Iemand elektronisch lastig te vallen.

e.

Het is ook anderszins niet toegestaan op internet in strijd met de wet of
onethisch te handelen.

