
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Klasse niet toegestaan om confetti, streamers, rijstkorrels, 
vuurwerk of sterrenflikkers te gebruiken in en om het gebouw. Schoonmaak- en/of reparatiekosten zullen verhaald worden 
op de gebruiker, startend met een boete van € 150.

Het is verboden foto-, film- en geluidsopnames te maken, tenzij er toestemming is verleend door de directie van Klasse.

Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u op de avond zelf terecht bij medewerkers van Klasse. Indien u hier bij 
thuiskomst nog vragen over heeft dan kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 013-5450233.

Voor bezoekers met een rolstoel is Klasse goed toegankelijk. Wij verzoeken u vooraf aan te geven of u gebruik maakt van 
een rolstoel of slecht ter been bent.

Het is niet toegestaan eigen drink- en/of etenswaren naar Klasse mee te nemen. Dit geldt ook voor glaswerk, snoep en 
kauwgom. Glaswerk mag niet mee naar buiten worden genomen.

Huisdieren zijn in de gehele locatie niet toegestaan, hulphonden uitgezonderd.

Laatkomers lopen het risico na aanvang niet meer toegelaten te worden tot de voorstelling of event. 

Spijkeren, boren en het gebruik van punaises en plakband op wanden, deuren en kozijnen is niet toegestaan. 

Het is niet toegestaan aan derden in Klasse goederen en schriftelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van 
Klasse te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

Het is verboden gevaarlijke en/of voor bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het gebouw in te brengen c.q. met zich 
mee te voeren. 

Het is verboden drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

Aanstootgevend, intimiderend, agressief of onwettig gedrag wordt bij Klasse niet geaccepteerd.

Het verblijf in het gebouw is geheel op eigen risico. Klasse is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van uw 
eigendommen. 

Aanwijzingen van het personeel van Klasse dienen altijd te worden opgevolgd. 

Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij of zij zich gedraagt conform de algemeen heersende opvattingen omtrent 
normen en fatsoen.

Het verlaten van het pand dient kalm en ordentelijk te geschieden.

In het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Huisregels


