
           Onze Huisregels 

Huis- en Gedragsregels voor het Clubhuis van WZ & PC Triton

•Het clubhuis van WZ & PC Triton beschikt over een vergunning inzake de Drank- en 
Horecawet
•WZ & PC Triton beschikt over een kantine in eigen beheer
• WZ & PC Triton verstrekt tegen betaling zowel alcoholhoudende als niet-
alcoholhoudende dranken
• In het clubhuisregelement staan de voorwaarden vermeld waaronder 
alcoholhoudende dranken worden verstrekt
• WZ & PC Triton vormt geen concurrentie voor de reguliere horeca omdat onze 
hoofdactiviteit niet het clubhuis is maar zwemmen

Algemene regels

• Aanwijzingen van de barvrijwilligers dienen te worden opgevolgd
• In het clubhuis gelden de waarden en normen zoals algemeen aanvaard in het 

huidige, dagelijkse leven
• Personen die agressief of andere normafwijkend gedrag vertonen, worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in het clubhuis.
• Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te 
nuttigen dan in het daarvoor bestemde deel van het clubhuis of door de barvrijwilliger 
aangewezen plaats.
• Al het glaswerk moet binnen blijven, evenals alle materialen die bij het clubhuis 
behoren.
• Gebruikers van het clubhuis dienen geen overlast te veroorzaken aan de omgeving
• Niet-leden dienen zich altijd te kunnen legitimeren bij betreding van het clubhuis
• In het gehele clubgebouw geldt een rookverbod

Regels alcoholhoudende drank

• Er wordt geen alcohol geschonken op bijeenkomsten voor de jeugd tot 16 jaar
• Er wordt geen alcohol geschonken aan trainers en begeleiders van de jeugd tijdens 
het uitoefenen van hun functie, alsmede aan personen die fungeren als chauffeur bij het 
vervoer van zwemmers.
• Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan 
het verkeer deelnemen, kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden 
geweigerd.
• Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 
alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan 
alcoholhoudende drank.
• Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan jeugdigen beneden de 16 jaar. Bij 
twijfel kan gevraagd worden om legitimatie.
• Het kopen van alcoholhoudende drank met de bedoeling deze over te dragen aan een 
niet 16-jarige is een wettelijke overtreding en dus niet toegestaan.
• De verkoop en het gebruik van sterke drank is niet toegestaan

Deze huisregels zijn tot stand gekomen in overeenstemming met het bestuursreglement. Het volledige bestuursreglement is inzichtelijk aanwezig in 
het clubhuis, vraag commissie lid of barvrijwilliger.


