
 
 

 
 

 
 
 
 

Huisregels van De Cultuurfabriek 

 

Door betreding van De Cultuurfabriek ga je akkoord 

met onze huisregels.  

 

De Cultuurfabriek is de huiskamer van Veenendaal. 

Iedereen is welkom. Het is belangrijk dat iedereen zich 

hier thuis voelt. Daarom zijn er de volgende regels: 

 

We houden rekening met elkaar 

- Niemand zorgt voor geluidsoverlast. 

- Met z'n allen houden we het netjes, heel en 

schoon. Eten en drinken mag, zolang er geen 

overlast is in geur of 

etensresten/verpakkingen (denk bijv. aan 

chips). Maaltijden laten bezorgen, meenemen 

en opeten is niet toegestaan. 

- Bij Grand Café Blàài is consumptie verplicht. 

- We hebben respect voor elkaar. Bij overlast of 

ontoelaatbaar gedrag treden medewerkers en 

beveiligers op. Seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie, geweld en pesten 

tolereren we niet. Het ongevraagd filmen en 

fotograferen van medewerkers en klanten is 

niet toegestaan.  

- Ook het bekijken van discriminerende, 

gewelddadige en pornografische websites of 

andere aanstootgevende content is verboden. 

Dit geldt zowel voor de publiekspc's als voor 

eigen meegebrachte apparaten. 

- Het gebruik van mobiele telefoons is overal 

toegestaan, maar mag geen overlast 

veroorzaken. 

- Verplaats geen tafels en/of stoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw en onze veiligheid 

- Er is cameratoezicht. 

- Luister altijd naar aanwijzingen van 

medewerkers en beveiligers. Zij kunnen je op 

je gedrag aanspreken. Indien nodig, mogen zij 

je de toegang tot De Cultuurfabriek weigeren. 

- Let goed op je spullen. De Cultuurfabriek is 

niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van 

je persoonlijke eigendommen. Op de begane 

grond zijn kluisjes beschikbaar. 

- Medewerkers en beveiligers van De 

Cultuurfabriek mogen jouw tas controleren. 

Zorg dat je de boeken, tijdschriften e.d. 

registreert voordat je ze mee naar buiten 

neemt. 

- Alcohol, drugs en rookwaren (ook e-

sigaretten) zijn verboden. Je mag deze 

producten niet gebruiken (met uitzondering 

van de producten van Grand Café Blàài). Ook 

mag je in De Cultuurfabriek niet onder invloed 

zijn van alcohol of drugs. Het nuttigen van 

alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij 

wet verboden. Wij zijn bij twijfel verplicht 

naar je legitimatie te vragen. 

- De Cultuurfabriek doet altijd aangifte van 

strafbare feiten bij de politie. Bijvoorbeeld bij 

diefstal, vandalisme of intimidatie. 

 

Dieren en vervoermiddelen 

- Hulphonden zijn welkom, overige huisdieren 

graag buiten laten. 

- Je mag binnen geen vervoermiddelen 

gebruiken, zoals skateboard, rolschaatsen of 

een stepje. Scootmobiels e.d. mogen wel. 
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