HUISREGELS JONGEREN ACTIVITEITEN CENTRUM (JAC)
Wanneer je aanwezig bent in de inloop volg je de volgende regels op:
1. Je volgt de aanwijzingen van de medewerkers van het JaC op.
2. Het is verboden om eigendommen van het JAC mee te nemen buiten het gebouw.
Maak je iets stuk betaal je de kosten.
3. Gevonden voorwerpen dien je bij JAC medewerkers in te leveren.
4. Je mag geen spullen doorverkopen in en om het JaC.
5. Pestgedrag accepteren we niet.
6. Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden. Bij
wapenbezit zal er altijd, zonder overleg, de politie worden gewaarschuwd. Bij wapens
wordt bedoeld voorwerpen waarmee je een ander kunt beschadigen/verwonden.
7. Parkeren: Je dient je fiets/brommer zo te parkeren dat anderen hier geen last van
hebben.
8. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van
verdovende middelen is ten strengste verboden.
9. Bij de entree van het JAC , maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat
je je moet legitimeren en/of dat er gefouilleerd wordt. In verband met de algemene
veiligheid is deze controle ingesteld om iedereen te beschermen.
10. Het is verboden tijdens de inloop alcohol te drinken. Mochten JAC medewerkers de
indruk krijgen dat je onder invloed bent of dat je alcohol aan het nuttigen bent dan
zullen JAC medewerkers je verzoeken direct het pand te verlaten.
11. Roken is alleen toegestaan in de ‘Rookruimte’.
12. Iedereen heeft recht op respect. Wij accepteren geen discriminatie, geweld of
diefstal. Indien nodig zal de politie direct worden ingeschakeld.
13. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij zijn eigen afval opruimt.

14. Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van het JAC kan de toegang
geweigerd worden.
Indien de toegang je wordt geweigerd dan moet je het terrein van het JAC direct
verlaten.

