Huishoudelijk reglement : De Maecht van Ghent
In het belang van een positief uitgaansklimaat in Gent verbinden bezoeker, uitbater, personeel en
portier van het sfeercafé De Maecht van Ghent zich ertoe:












iedereen welkom te heten en niet te discrimineren op welke grond ook, zoals huidskleur,
nationale of etnische afstamming, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd,
levensbeschouwing of handicap.
zich te onthouden van agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigingen en elke
andere vorm van verbaal of fysiek geweld.
respect te hebben voor de (andere) bezoekers.
respect te hebben voor de omwonenden en geen (geluids‐)overlast te veroorzaken in de
buurt .
geen wapens te dragen.
geen verdovende middelen te bezitten, te gebruiken of te verkopen.
alcohol met mate te gebruiken en niet te schenken aan personen in dronken toestand.
de netheid en de orde in de zaak en in de omgeving van de zaak te respecteren.
geen glazen mee naar buiten te nemen.
geen dranken mee naar binnen te nemen.

De zaakvoerder van De Maecht van Ghent voorziet verder volgende specifieke toegangsmodaliteiten:








Wij verwachten aangepaste en verzorgde kledij.
Wanneer u wordt betrapt op het vernielen van het interieur of het met opzet stukgooien
van glazen zullen wij u onmiddellijk uit de zaak verwijderen en desnoods de betaling terug
eisen van het vernielde materiaal.
Heb respect voor ons parket en “probeer” uw sigarettenpeuken en kauwgom in de daarvoor
dienende asbakken te deponeren.
Het personeel bedient u op al uw “mogelijke wensen” en vraagt dan ook voor uw respect en
beleefdheid.
Frieten, hamburgers, ijsjes en dergelijke zijn niet toegelaten in de zaak of op het terras
(boterhammen tijdens de middag zijn toegestaan mits een consumptie).
Minimum 1 verplichte consumptie bij het betreden van de zaak.

Onregelmatigheden of overtredingen van dit reglement worden meteen gemeld bij de zaakvoerder
of het personeel.
Bezoekers die zich niet aan deze regels houden, kunnen de toegang geweigerd worden of verplicht
worden de zaak te verlaten. De reden van weigering of verwijdering wordt steeds duidelijk
meegedeeld en moet achteraf verifieerbaar zijn. Daartoe dient de uitbater een logboek bij te
houden.
De zaakvoerder van De Maecht van Ghent neemt de verantwoordelijkheid wanneer zijn personeel
zich niet aan deze regels houdt.

Wanneer een portier deze regels en de bewakingswetgeving niet naleeft, neemt de uitbater
onmiddellijk conform de Wet op de Private Veiligheid de passende maatregelen.
Worden deze regels niet gerespecteerd, neem dan contact op met de politie (op het nummer 101) of
met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (op het nummer
02/212.30.00).

