
huisreglement
Zodat iedereen van een gezellige zomeravond kan genieten stelden we enkele huisregels op. Deze zijn van 
toepassing op alle bezoekers van Barnoe. Het niet naleven van deze huisregels leidt tot een sanctie. 
 
Toegangscontrole
Breng je een bezoekje aan Barnoe, dan kan je gecontroleerd worden op drank-, drugs- en wapenbezit. Zo kunnen 
we een veilig avondje uit garanderen voor iedere bezoeker. Wie niet meewerkt aan deze controle kan de toegang 
tot Barnoe ontzegd worden.  

Aanstootgevend gedrag
Geweld plegen of uitlokken ten opzichte van bezoekers, uitbater of personeel is ten strengste verboden. Ook het 
bezit of gebruik van wapens of gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan. Personen die zich hier schuldig aan 
bevinden worden de toegang ontzegd. 

Leeftijd
Share your summer bij Barnoe? Dan moet je minstens 21 jaar oud zijn. Wie jonger is krijgt helaas geen toegang 
tot onze summer bar. Vergeet zeker niet je identiteitskaart mee te nemen, want enkel bezoekers met een geldig 
paspoort mogen binnen. 

Dresscode
Barnoe draait om een zomerse sfeer. Ook een verzorgd voorkomen is hierbij belangrijk. Draag daarom steeds nette 
kledij. Volgende kledij en accessoires worden niet toegelaten:
• Sportkledij. Denk aan voetbalshirts, trainingspakken en sportschoenen.
• Kledij met aanstootgevende teksten.
• Slordige T-shirts
• Petten
 Wie zich niet houdt aan de dresscode wordt de toegang tot Barnoe ontzegd.

Racisme, discriminatie en intimidatie
Bij Barnoe vinden we het belangrijk dat iedereen van een gezellige avond geniet. Daarom is elke vorm van racisme, 
discriminatie en intimidatie strikt verboden.  

Drugs
Bij Barnoe treden we hard op tegen soft- en harddrugs. Personen onder invloed hiervan zijn dan ook niet welkom. 
Drugsgebruik zowel binnen als buiten de muren van Barnoe is ten strengste verboden. 

Eigendom van Barnoe
We hebben hard gewerkt om een zomerse pop-up bar voor je te realiseren. We vragen je dan ook respect te tonen 
voor ons in- en exterieur. Bij beschadiging van ons eigendom ben je verantwoordelijk voor de reparatie of het 
vernieuwen ervan. 

Portretrecht
Om Barnoe te promoten maken we regelmatig foto’s. Bij het betreden van onze summer bar ben je op de hoogte 
dat je in beeld komt. En is er geen sprake van compensatie. 

Gebruik van de toiletten
Het is niet toegestaan om met meerdere personen één toiletruimte te gebruiken.

Beveiligingscamera’s
Om jouw veiligheid te garanderen zijn er diverse beveiligingscamera’s opgesteld. Bij het betreden van Barnoe 
ga je ermee akkoord gefilmd of gefotografeerd te worden; en geef je ons het recht deze opnames te gebruiken. 
Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of 
noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond.



Verstoren van de sfeer
Een zomerse, gezellige sfeer; dat is ons doel. Ben je overdreven lawaaierig of verstoor je opzettelijk de sfeer, dan 
riskeer je een sanctie. 
Op het sluitingsuur wordt je vriendelijk gevraagd de zaak te verlaten. Doe je dit niet, dan behoort dit tot het 
verstoren van de sfeer en worden er sancties ondernomen. 

 Foto’s nemen of filmen
Wie met een professionele camera foto’s, video’s of geluidsopnames wilt maken moet over een schriftelijke 
toestemming beschikken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen. 
Met je smartphone of compactcamera foto’s maken van jezelf en vrienden kan natuurlijk perfect. 

Promotie
Het voeren van promotieactiviteiten binnen of buiten Barnoe moet ruim van tevoren aangevraagd worden. Heb 
je geen schriftelijke toestemming, dan is het niet toegestaan om promotie te voeren. Onder promotieactiviteiten 
verstaan we het uitdelen van flyer, affiches of ander promotiemateriaal.
 
Consumptie van dranken
Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar buiten te nemen. Ook de consumptie van eigen 
drank of voedsel is ten strengste verboden.

Verkoop van goederen 
Het verkopen of verhandelen van goederen zonder schriftelijke toestemming is verboden. 

Instructies van ons personeel
Voor het garanderen van je eigen veiligheid en die van andere bezoekers, is het belangrijk om instructies van onze 
directie of personeelsleden op te volgen. 

Het verlaten van Barnoe
Bij het verlaten van onze summer bar vragen we je respect te tonen voor de omgeving en hun bewoners. We 
vragen je:
• geen vandalisme aan te richten;
• geen geluidsoverlast te veroorzaken;
• de orde en netheid te respecteren. 
Ook het besturen van een voertuig indien je onder invloed van alcohol bent is ten strengste verboden. Laat een 
van je nuchtere vrienden rijden of bel een taxi. 

In geval van overtreding
Overtreed je één of meerdere van onze huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. In geval van strafbare 
feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door. Voor ongepaste 
zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen 
worden.

Geluidsniveau
Het geluidsniveau bij Barnoe is maximaal 85 dB(A). Dit niveau wordt constant gemeten ter hoogte van de 
mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Wat houdt deze meting precies in? De elektronisch 
versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het 
geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke.

Aansprakelijkheid
Barnoe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers 
bij het betreden van de zaak. Het verblijf in Barnoe is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor 
schade, diefstal of verlies van of aan items of voertuigen (of de inhoud ervan).

Heb je klachten?
Richt je dan tot One Way Events. Schriftelijk naar Walenstraat 92 in Hasselt. Of via mail: info@onewayevents.be. 
Stel je klacht niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je ‘klachtrecht’.


