Huisregels AfscheidsHuis Eerbeek
1. Ten behoeve van het gebruik van de 24-uurskamer is het aantal toegestane
tegelijkertijd aanwezige bezoekers in en rondom het gebouw gemaximeerd tot 8
personen. Condoleances worden alleen afgenomen in de hiervoor te huren aula.
2. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals
bedoeld in de Opiumwet, in of rondom de accommodatie aanwezig te hebben. Bij
constatering zal de politie (justitie) hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld.
3. Alcoholgebruik in of rondom de accommodatie is uitsluitend toegestaan bij besloten
plechtigheden. Tijdens rouwbezoeken is alcoholgebruik niet toegestaan.
4. Het roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan binnen het gebouw.
5. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan
in of rondom de accommodatie is ten strengste verboden. Bij constatering zal de
politie (justitie) hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld.
6. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in of rondom de
accommodatie, is niet toegestaan.
7. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die zijn afgesloten of die niet
beschikbaar zijn gesteld in het licht van de afgenomen dienst.
8. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van het aanwezige personeel,
voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.
9. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(n) schoon
achter te laten en de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren.
10. De houder van de sleutel van de 24-uurskamer is aansprakelijk voor de schade,
toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige
personen tijdens rouwbezoeken.
11. De houder van de sleutel van de 24-uurskamer is ervoor verantwoordelijk dat bij
vertrek uit het gebouw na een rouwbezoek zowel de deur van de 24-uurskamer als
de toegangsdeur van het AfscheidsHuis op slot zijn.
12. Bezoekers dienen de aanwijzingen van het aanwezige personeel stipt op te volgen.
13. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot de
accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe
wordt door de eigenaar en/of het personeel genomen.
14. De eigenaar en het personeel van de accommodatie kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal van, vermissing van, of schade aan eigendommen van
bezoekers.

