
ALGEMEEN 
- De Noordkade is niet verantwoordelijk voor het verlies of de vernieling van eigendommen. 
- Aanwijzingen van personeel, toezichthouders en beveiligers dienen te worden opgevolgd. 
- Het is verplicht medewerking te verlenen aan eventuele visitatie wanneer u een evenement    
 op de Noordkade bezoekt. 
- Er kan naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd, u bent verplicht zich te kunnen legitimeren. 

VERBODEN VOORWERPEN 
- Parfum en deodorant mogen niet mee naar binnen bij een evenement. 
- Het is bij een evenement niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen. 
- Neussprays en niet juist of niet verpakte medicatie zijn niet toegestaan. 
- Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, 
   zoals glaswerk, in bezit te hebben.

DRUGS, ALCOHOL & ROKEN 
- Wat betreft drugs hanteert de Noordkade een ‘zero tolerance’ beleid. 
- Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. 
- Het gebruiken van alcohol anders dan de daarvoor bestemde plaatsen is niet toegestaan. 
- In de gebouwen is roken verboden. Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde            
 plaatsen.

AGRESSIE, GEWELD, RACISME, 
HINDERLIJK GEDRAG EN INTIMIDATIE 
- Er dient geen overlast veroorzaakt te worden voor medebezoekers en omgeving. 
- Het is verboden om met geweld te dreigen of geweld te gebruiken. 
- Discriminerende opmerkingen worden niet getolereerd. 
- Het is verboden om door woord of gebaar seksueel te intimideren. 

het plegen van misdrijven, diefstal en vernieling
- Bij het plegen van een misdrijf, diefstal of vernieling, worden relevante goederen in beslag 
 genomen. 
- De pleger zal aangehouden en overgedragen worden aan de politie. 
- De Noordkade zal aangifte doen of een klacht indienen. 

TOEGANG 
- Wanneer er niet meegewerkt wordt aan visitatie wordt de toegang geweigerd. 
- De toegang zal worden geweigerd aan eenieder die onder invloed is van verdovende middelen. 
- Voor evenementen hanteert de Noordkade een ‘binnen is binnen, buiten is buiten’ beleid.

Bij het niet naleven van onze huisregels of aanwijzingen, wordt u de 
toegang ontzegd en kan dit leiden tot een waarschuwing,

toegangsontzegging of aanhouding. 


