Cultuurpodium In de Lugt
De Lugt 17, 3043 CJ Rotterdam
HUISREGELS
Om het verblijf voor alle bezoekers van In de Lugt zo prettig mogelijk te laten zijn,
gelden de volgende huisregels:
Kom op tijd. De tijd op het kaartje is de aanvangstijd van het programma. Na aanvang
kan de toegang geweigerd worden.
Bezoekers van evenementen en programmering dienen in het bezit te zijn van een geldig
toegangsbewijs.
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Mocht u onverhoopt niet bij het
programma aanwezig kunnen zijn neem dan tijdig contact op met de info@indelugt.nl
Bij het betreden en verlaten van In de Lugt dienen bezoekers geen overlast te
veroorzaken voor de buurt.
Drankjes gekocht bij onze bar mag u mee de zaal in nemen. Het is niet toegestaan zelf
meegebrachte consumpties te nuttigen mits daar schriftelijk toestemming voor is
gegeven.
Zonder schriftelijke toestemming van In de Lugt is het niet toegestaan promotie
materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bezoekers krijgen met een geldig toegangsbewijs toegang tot de foyer en de theaterzaal,
alle overige vertrekken zoals het kantoor, de kleedruimtes en opslagruimtes, zijn alleen
bestemd voor personeel, artiesten en technische crew en zijn verboden toegang voor
bezoekers.
Roken is binnen niet toegestaan. Er kan buiten gerookt worden maar alleen op de
daarvoor aangegeven plek, u mag daarbij op geen enkele manier overlast voor de wijk
veroorzaken.
Bekers, glazen of flesjes mogen niet mee naar buiten worden genomen.

Er wordt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar geschonken. In de Lugt kan om
legitimatie vragen. Bij het niet (kunnen) overleggen van legitimatie wordt er geen alcohol
geschonken.
De toegang wordt ontzegd aan dronken personen of personen onder invloed van andere
drugs.
Er wordt geen alcohol verkocht aan personen die al dronken zijn.
Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik,
vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of
stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet
toegestaan.
In de Lugt hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of
verhandelen van (hard)drugs is niet toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik
en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of
aanstootgevend gedrag wordt door In de Lugt niet getolereerd.
Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten de behoefte te doen.
Bezoekers van In de Lugt betreden de locatie op eigen risico. In de Lugt aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of
indirect het gevolg is van handelen of nalaten van In de Lugt, van personen in haar
dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van
derden, tijdens of in verband met het verblijf in de locatie, tenzij de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld.
Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van
(beveiligings)medewerkers van In de Lugt te allen tijde op te volgen.
Bezoekers die zich niet aan de huisregels van In de Lugt houden, zal de toegang tot de
locatie worden ontzegd.

