Huishoudelijk reglement bezoekers Bastion Vijf
Bastion Vijf wordt uitgebaat door City Sounds vzw
Contactgegevens:
City Sounds vzw
Sint-Gillislaan 104
9200 Dendermonde

1. Toegang
De minimumleeftijd voor bezoekers is 16 jaar. Wie jonger is dan 16 jaar kan enkel
toegang krijgen onder het permanente toezicht en onder de verantwoordelijkheid van
een meerderjarige (18+) begeleider. Indien er met inkomtickets wordt gewerkt, moet
deze begeleider ook in het bezit zijn van een ticket. City Sounds vzw kan bezoekers die
jonger zijn dan 16 zonder meerderjarige begeleiding steeds de toegang tot de zaal
ontzeggen. Tickets worden in dat geval niet terugbetaald.
2. Toegangsontzegging
City Sounds vzw laat geen enkele vorm van geweld, vandalisme of agressie toe. De vzw
kan beslissen om betrokken personen voor langere tijd de toegang te ontzeggen.
City Sounds vzw laat geen enkele vorm van racisme, homofobie en seksisme toe. De
vzw kan beslissen om overtreders voor langere tijd de toegang te ontzeggen.
City Sounds vzw laat geen enkele vorm van verbaal geweld toe ten opzichte van haar
medewerkers. De vzw kan beslissen om overtreders voor langere tijd de toegang te
ontzeggen.
Bij strafbare feiten wordt ten allen tijden de politie verwittigd voor het opmaken van een
proces-verbaal.
Over een toegangsverbod wordt beslist door de raad van bestuur van de vzw. Dit
toegangsverbod geldt voor alle mogelijke types van evenementen en activiteiten die in
Bastion Vijf worden georganiseerd, zowel met een privé als een publiek karakter.
De termijn van het toegangsverbod wordt afgestemd op de aard en de ernst van de
overtreding, waarbij herhaalde overtredingen op dit reglement een verzwarend element
kunnen uitmaken.
Het bestuur kan de betrokkenen vragen zich te identificeren, via politie of getuigen de
identiteit vaststellen of daartoe gebruik maken van publiek beschikbare gegevens.

Het toegangsverbod wordt gecommuniceerd met de lokale politie. Indien de bezoeker
het toegangsverbod overtreedt of niet naleeft, wordt altijd de politie ingeschakeld. Ook
kan de termijn van het toegangsverbod in die situatie worden verlengd.
3. Roken, alcohol en drugsbeleid
Bastion Vijf beschikt over een rokersruimte. Daarbuiten geldt een rookverbod in de
volledige infrastructuur. Dit rookverbod geldt voor alle bezoekers en alle medewerkers.
Er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht aan personen jonger dan 16 jaar.
Sterke drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar.
Drugsbezit en -gebruik in Bastion Vijf is verboden. Een overtreder van dit verbod kan de
toegang worden ontzegd. Bij een drugsbezit die de gebruikshoeveelheid overtreft,
worden de bevoegde overheidsinstanties automatisch op de hoogte gebracht en wordt
de betrokkene voor langere tijd, met een minimum van 6 maand, de toegang ontzegd.
4. Sluitingsuur
Bastion Vijf legt zich een sluitingsuur op. Het maximale sluitingsuur is 3u30 op vrijdag,
4u00 op zaterdag, tenzij expliciet anders vermeld. Een half uur voor het sluitingsuur
stopt de verkoop van drank. Ook indien u in het bezit bent van drankbonnen kan u deze
niet langer inruilen.
5. Buren
Het is verboden glas mee te nemen naar buiten.
Denk ook aan onze buren bij het verlaten van Bastion Vijf, hou de straat proper en
probeer nachtlawaai te vermijden.
6. Schade
Herstellingen ten gevolge van beschadigingen zullen integraal worden aangerekend aan
de persoon die voor het schadegeval in kwestie verantwoordelijk is. City Sounds vzw is
zelf niet aansprakelijk voor schade tegenover derden, noch voor lichamelijke schade die
bezoekers of medewerkers hebben toegebracht.
7. Aansprakelijkheid
City Sounds vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere
schadelijke gevolgen die voortvloeien uit uw bezoek. City Sounds kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het verlies of diefstal van bezittingen. Om persoonlijke bezittingen
veilig op te bergen, biedt de vzw weliswaar gratis lockers aan.

