Huisregels
wijkvestigingen Heerlerbaan, Heerlerheide en Hoensbroek
01. Aanwijzingen van medewerkers moeten te allen tijde

worden opgevolgd.
Medewerkers van SCHUNCK zijn bevoegd om u naar de
reden van uw aanwezigheid te vragen, aanwijzingen te
geven en u uit het gebouw verwijderen.
02. Hinderlijk gedrag, verbaal geweld en fysiek geweld

wordt niet getolereerd.
Onbehoorlijk gedrag ten opzichte van medewerkers en
andere bezoekers van SCHUNCK wordt niet getolereerd.
Dit betreft ook gedrag dat door anderen als storend of
provocerend kan worden ervaren. De toezichthouders c.q.
medewerkers zijn bevoegd u na waarschuwing de toegang
tot het gebouw te ontzeggen.
03. Bij vernieling of diefstal schakelen wij de politie in.

Vernieling of diefstal van eigendommen van SCHUNCK
of die van de andere bezoekers is strafbaar. De ontstane
schade zal worden verhaald op de veroorzaker. Van diefstal
wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Het is verboden
om boeken en andere materialen ongeregistreerd mee te
nemen. In het kader van de algemene veiligheid kan een
bezoeker bij twijfel worden verzocht mee te werken aan
een fouillering en/of inzage te verschaffen in de door de
bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

06. Roken, alcohol- en druggebruik zijn niet toegestaan,

evenals het handelen in goederen van welke aard dan ook.

07. 	Er zijn regels voor internetgebruik.

Internetgebruik in SCHUNCK is gebonden aan regels.
Deze regels kunt u na het inloggen op een SCHUNCK
internetcomputer lezen of opvragen bij de balie.
08. Eten en drinken.

Er mogen etenswaren en dranken worden genuttigd,
behalve warme maaltijden.
09. Gevaarlijke voorwerpen of stoffen.

Door een medewerker van SCHUNCK als zodanig
beoordeelde gevaarlijke voorwerpen of stoffen zijn niet
toegestaan en mogen niet worden meegenomen in de
gebouwen van SCHUNCK.
10. Wij kunnen een gebouwverbod opleggen.

Bij wangedrag kan een gebouwverbod worden opgelegd.
U heeft dan geen toegang meer tot onze gebouwen.
Het gebouwverbod wordt zo nodig afgedwongen door
inschakeling van de politie. Daarnaast zal er afhankelijk
van de strafbaarheid van het wangedrag aangifte worden
gedaan bij de politie.

04. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter.

SCHUNCK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van eigendommen van bezoekers.
05. Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten.

Met uitzondering van geleidehonden en andere hulphonden.

11. Publicitaire doeleinden.

SCHUNCK maakt voor publicitaire doeleinden veelvuldig
foto- en filmbeelden van activiteiten en evenementen.
Het kan voorkomen dat u bent gefotografeerd maar dit niet
op prijs stelt. Gelieve dit aan ons te melden zodat wij hier
rekening mee houden.

