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1. Eindtijd 

KOSMIK sluit om 23.00 uur. op dit tijdstip 
diEnEn allE bEzoEkErs dE locatiE, mEt 
rEspEct voor dE nachtrust van buurtbE-
wonErs, tE hEbbEn vErlatEn.  

2.capacitEit 

voor ElkE zaal gEldt EEn maximalE ca-
pacitEit voor hEt aantal aanwEzigE bE-
zoEkErs. in gEEn gEval mag dE maximalE 
capacitEit van dE zaal ovErschrEdEn 
wordEn. 

3.nooduitgangEn 

dE branddEurEn En nooduitgangEn moEtEn 
vrij bErEikbaar zijn op Elk momEnt. 

4. niEt toEgEstanE goEdErEn 

hEt is niEt toEgEstaan dE volgEndE zakEn 
mEE tE nEmEn: EigEn drank, drugs, wapEns, 
fiEtsEn, skatEboards, spuitbussEn En huis-
diErEn. 

5. rokEn En vuur 

rokEn En hEt gEbruik van opEn vuur is vEr-
bodEn in allE zalEn En ruimtEs van kos-
mik, afgEziEn van dE daarvoor spEciaal 
ingErichtE rookruimtE. bij constatEring 
van rokEn wordt dE toEgang ontzEgd. 

6. alcoholgEbruik 

KOSMIK schEnkt gEEn alcohol aan mEn-
sEn diE dE lEEftijd van 18 jaar nog niEt 
hEbbEn bErEikt. ook is hEt bEzoEkErs niEt 
toEgEstaan om alcohol bEschikbaar tE 
makEn voor mEnsEn diE dE lEEftijd van 18 
jaar nog niEt hEbbEn bErEikt. bij dron-
kEnschap En/of hEt ondEr invloEd zijn van 
harddrugs En/of hEt vErtonEn van afwij-
kEnd asociaal c.q. agrEssiEf gEdrag tEn 
opzichtE van pErsonEEl En/of mEdEgastEn 
wordt dE toEgang ontzEgd.

 
7. opnamEs 

KOSMIK bEhoudt zich hEt rEcht om bEEld- 
En/of gEluidsopnamEs tE (latEn) makEn. 
wannEEr iEmand dEElnEEmt aan EEn ac-
tivitEit van KOSMIK is hij/zij Ervan op dE 
hoogtE dat hij/zij op bEEld- En/of gE-
luidsopnamEs tErEcht kan komEn diE ook 
voor publicitEit voor KOSMIK gEbruikt 
kunnEn wordEn. pErsonEn diE in dE (gEpu-
blicEErdE) opnamEs voorkomEn kunnEn 
gEEn rEcht doEn gEldEn op EnigE vErgoE-
ding. gEbruik, andErs dan particuliEr, van 
matEriaal dat is gEmaakt op EEn activitEit 
van KOSMIK is niEt toEgEstaan. 

8. pErsoonlijkE EigEndommEn 

KOSMIK kan niEt vErantwoordElijk wor-
dEn gEstEld voor vErliEs, diEfstal of bE-
schadiging van zakEn wElkE dE bEzoEkErs 
toEbEhorEn. 

9. klachtEn 

wannEEr u klachtEn van wElkE aard dan 
ook hEEft, kunt u zich tot dE bEdrijfslEi-
ding of dirEctiE wEndEn.

huisrEgEls


