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Er wordt geen druggebruik toegelaten in/aan het Telenet Play Trailerpark, bij niet naleving
behouden wij het recht de toegang te weigeren of verwijdering uit het Telenet Play Trailerpark
Er wordt geen overmatig alcoholgebruik toegelaten in/aan het Telenet Play Trailerpark, bij niet
naleving behouden wij het recht te toegang te weigeren of verwijdering uit het Telenet Play
Trailerpark
Wij serveren geen alcohol onder de 16 jaar
Het is verboden te roken in het Telenet Play Trailerpark
Bij wangedrag en/of geweld zal de politie gewaarschuwd worden. Bedreiging, mishandeling,
intimidatie en andere vormen van agressie zijn streng verboden.
Er worden geen wapens toegelaten in/aan het Telenet Play Trailerpark
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal van de
bezoekers
Eigen drank/snacks mogen voorzien worden
Er worden ook dranken en snacks aangeboden vanuit Telenet, deze mogen niet mee naar buiten
genomen worden
Er is een inventaris gemaakt van alle materialen in de trailers, indien er ’s ochtends bij de checkout materialen verdwenen zijn, zal de tijdelijke behuizer van de trailer verantwoordelijk gesteld
worden voor de reparatie of het vernieuwen ervan.
In elke trailer is een rookmelder en brandblusser voorzien voor de eigen veiligheid
Er dient respect getoond te worden voor de trailer-buren, alsook de andere buren in de straat,
er wordt geen geluidsoverlast getolereerd
Als bezoeker van het Telenet Play Trailerpak moet je de instructies van het personeel opvolgen,
in het belang van je eigen veiligheid
Als bezoeker van het Telenet Play Trailerpark ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of
gefotografeerd wordt. Bij het betreden van het Telenet Play Trailerpark geef je ons het recht om
deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand
van het recht op compensatie.
Eventuele klachten kunnen gemeld worden bij de conciërge van dienst of per mail naar
britt@butikagency.eu

