The Oh! - Huishoudelijk reglement:
Wanneer een klant deze club wil betreden, dient hij/zij ingangsrecht te betalen. Hij/zij dient zich te
houden aan en is onderworpen aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement.
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Elk lid/ elke bezoeker onder de 16 jaar wordt de toegang geweigerd.
Bij de aanmaak van de lidkaart, is het tonen van de identiteitskaart verplicht. (Geen
identiteitskaart = geen lidkaart)
Elk lid/elke bezoeker is verplicht zijn lidkaart te tonen bij het binnenkomen van de club.
(Geen lidkaart= geen toegang)
Het bijhebben van de lidkaart ontslaat het lid/de bezoeker niet van de verplichting de
identiteitskaart bij te hebben.
Elk lid/elke bezoeker aanvaardt een eventuele controle op de inhoud van jas-of broekzakken
alvorens de instelling te betreden dwz elk lid/elke bezoeker aanvaardt hierbij om de zakken te
ledigen.
Elk voorwerp dat als wapen kan gebruikt worden dient overhandigd te worden. Bij weigering
van overhandiging wordt u de toegang tot de club geweigerd. Bent u in het bezit van
verboden wapens dan wordt u de toegang geweigerd en wordt de politie onmiddellijk
verwittigd.
Elk lid/elke bezoeker is verplicht bij het betreden van de club de metaaldetector te passeren.
Elk lid/elke bezoeker die kennelijk dronken is of onder invloed van illegale drugs wordt de
toegang geweigerd.
Het bezit, gebruik of verhandelen (doorgeven, verkopen) van illegale (door de wet verboden)
drugs in of rond de club is ten strengste verboden. De toegang wordt ontzegd en de politie
verwittigd.
Het is elk lid/elke bezoeker ten strengste verboden sterke drank mee te brengen en deze te
gebruiken in de club of de onmiddellijke omgeving ervan. Uw lidkaart wordt voor 1 maand
ingetrokken. Bij herhaling wordt uw lidkaart definitief ingetrokken.
Het is elk lid/ elke bezoeker verboden zich met flesjes of glazen te begeven buiten de club.
Het is elk lid/elke bezoeker ten strengste verboden schade aan te brengen aan de club, leden,
materiaal of derden. Iedere vorm van schade (vrijwillig of onvrijwillig) wordt opgeruimd en
vergoed door diegene die de schade veroorzaakt heeft. Bij het opzettelijk aanbrengen van
beschadigingen wordt de lidkaart definitief ingetrokken.
Elk lid/elke bezoeker dient respect op te brengen voor de buren en de omgeving. Het is
bijgevolg verboden lawaai te maken, te urineren, zwerfvuil achter te laten rond de club of op
de weg naar en van de club. Bij overtreding wordt uw lidkaart 1 maand ingetrokken. Bij
herhaling wordt de lidkaart definitief ingetrokken. Dit gebeurt tevens bij weigering afgifte
lidkaart op de openbare weg.
Elk lid/ elke bezoeker neemt er kennis van dat de club onder camerabewaking staat en dat de
beelden worden geregistreerd.
Voor elk lid/elke bezoeker is een beleefd en correct gedrag vereist. Bij onbeleefd en oncorrect
gedrag wordt de toegang geweigerd. Bij herhaling van oncorrect gedrag wordt uw lidkaart
definitief ingetrokken. Bij vechtpartijen wordt uw lidkaart onmiddellijk definitief ingetrokken.
Elk lid/elke bezoeker met “onverzorgde kledij” (trainingsbroek, insignes, …) wordt de
toegang ontzegd.
Alle voorgaande punten gelden ook voor activiteiten van de club die plaatsvinden buiten de
club zelf.
Bij vaststelling van een misdrijf en/of incidenten worden de politiediensten verwittigd en
worden uw identiteitsgegevens overgemaakt.
Bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement wordt uw lidmaatschap ingetrokken en
wordt u de toegang onmiddellijk en definitief ontzegd.

De instelling garandeert dat de verkregen gegevens niet gebruikt worden voor bestanden welke de
privé-sfeer op welke wijze dan ook kunnen schaden. Elk lid/elke bezoeker heeft het recht op toegang tot
en op verbetering van zijn/haar geregistreerde gegevens.

GEEN IDENTITEITSKAART = GEEN LIDKAART
GEEN LIDKAART=GEEN TOEGANG
GT1 Minder dan 16 jaar
GT2 Kennelijk dronken en/of onder invloed van
illegale middelen
Geen Toegang (GT)
GT3 Onverzorgde kledij (trainingsbroek, insigne)
GT4 Weigering afgifte van een voorwerp dat als
wapen gebruikt kan worden. Indien verboden
wapen wordt de politie verwittigd.
GT5 Onbeleefd en oncorrect gedrag
TWT1 Wildplassen in onmiddellijke omgeving van de
Tijdelijke Weigering Toegang =
club
1 maand intrekken lidkaart
TWT2 Achterlaten zwerfvuil
(TWT)
TWT3 Moedwillig veroorzaken van lawaaioverlast
Herhaling van cat.TWT wordt
TWT4 Oncorrect gedrag in de club
automatisch cat. DWT!!
TWT5 Binnensmokkelen sterke drank
DWT1 Herhaling wildplassen in onmiddellijke
omgeving van de club
DWT2 Herhaling achterlaten zwerfvuil
DWT3 Herhaling moedwillig veroorzaken van
lawaaioverlast
Definitieve Weigering Toegang =
DWT4 Herhaling oncorrect gedrag in de club
definitief intrekken lidkaart
DWT5 Herhaling binnensmokkelen sterke drank
(DWT)
DWT6 Weigering afgeven lidkaart openbare weg
DWT7 Vechtpartij
DWT8 Opzettelijk aanbrengen van beschadigingen
DWT9 Bezit, gebruik en/of verhandelen van illegale
drugs
Deze lidkaart is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan derden. Het is verplicht uw
lidkaart en identiteitskaart altijd bij te hebben. Bij controle van de lidkaart kan uw identiteitskaart
gevraagd worden. Door aanschaf van deze lidkaart verklaart u automatisch dat u kennis genomen heeft
van en akkoord gaat met het huishoudelijk reglement van de instelling. Bij niet naleving van het
huishoudelijk reglement wordt uw lidmaatschap onmiddellijk ingetrokken en wordt u de toegang
onmiddellijk en definitief ontzegd. Bij misdrijf en/of incidenten wordt de politie onmiddellijk
verwittigd.
De instelling garandeert dat de verkregen gegevens niet gebruikt worden voor bestanden welke de
privé-sfeer op welke wijze dan ook kunnen schaden. Elk lid/elke bezoeker heeft het recht op toegang tot
en op verbetering van zijn/haar geregistreerde gegevens.
Ce texte est disponible en français sur demande.

	
  

