
Huisregels De Schoof 
 
Sociaal Cultureel Centrum De Schoof heeft als doel de gemeenschap te verbinden op een duurzame 
manier. Er is een minimale personele bezetting. Al het werk in De Schoof wordt door vrijwilligers 
gedaan.  
Om misverstanden te voorkomen hebben wij huisregels opgesteld waarvan verwacht wordt dat u 
zich hier aan houdt. Deze regels gelden binnen en buiten op en om het terrein van De Schoof. Bij het 
niet naleven van de huisregels kan u de toegang ontzegt worden.  
 
 

• Instructies van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.  

• U wordt gefilmd door onze bewakingscamera’s, beelden worden aan de hand van de AVG 
opgeslagen en naderhand gewist. 

• Uw legitimatie kan worden gecontroleerd, wij verwachten medewerking hieraan. 

• Wapens, drugs en alle objecten die als zodanig gezien kunnen worden zijn niet toegestaan. 

• Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan. 

• Ons centrum is de uitvalsbasis van veel clubs. Blijf van spullen af die niet van u zijn. 

• Maak buiten geen overbodig lawaai. Denk om de buren. 

• Ruim uw eigen spullen op.  

• Ruim uw eigen afval op. In en om het gebouw zijn veel vuilnisbakken te vinden. 

• Houd rekening met andere clubs in het gebouw. 

• Bij iedere vorm van wettelijk grensoverschrijdend gedrag zal er melding/ aangifte bij de 
politie worden gedaan. 

• Discriminatie wordt niet getolereerd. 

• Bij gebruik van internet/ wifi van De Schoof is het niet toegestaan om racistische, 
discriminerende, pornografische, beledigende, gewelddadige of iedere vorm van 
grensoverschrijdende content te downloaden/ verzenden of bekijken.   

• Boetes die aan De Schoof worden opgelegd door toedoen van bezoekers, worden doorgezet 
naar de bezoeker. Eventuele extra administratieve kosten zijn daarbij van toepassing. 

• De Schoof kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal, vermissing of schade 
aan goederen.  

• (Huis)dieren zijn niet toegestaan in De Schoof. Hulpdieren uitgezonderd.  

• U wordt geacht passende kleding te dragen bij bezoek aan De Schoof. 
 
 


