
Huisregels Cool kunst en cultuur

Algemeen
• Volg voor de veiligheid van jezelf en die van anderen altijd de aanwijzingen van de medewerkers 

van Cool op.
• We vragen je vriendelijk je legitimatie te tonen wanneer hier om wordt gevraagd. 
• Controle en/of fouilleren is mogelijk indien hier aanleiding voor is. Wij vragen je vriendelijk mee  

te werken met deze controle.
• Racistische, seksistische, beledigende, ongewenste intimiteiten en/of discriminerende uitlatingen,  

in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.  

Eigendommen
• De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring  

gegeven eigendommen.
• De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou onbeheerd  

gelaten eigendommen. 

Etenswaren, drank, drugs en/of wapens
• Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Het is daarnaast  

ook niet toegestaan om alcohol te nuttigen in Cool als je jonger bent dan 18 jaar. 
• Het is niet toegestaan om drank- of etenswaren mee naar binnen te nemen. Daarnaast dient het  

glaswerk van Cool (glazen en flesjes) in het gebouw te blijven en mogen deze niet mee naar buiten  
worden genomen. 

• Bezoekers die duidelijk onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd. 
• Handel en het in bezit hebben van soft- en harddrugs en het gebruik hiervan zijn verboden.
• Handel en het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn verboden. 

In de theaterzaal, kleinere zalen, muziekstudio’s en Café Cool
• Het is in de theaterzaal niet toegestaan om te fotograferen, filmen en/of geluidsopnames te maken.  

Onrechtmatig verkregen opnames zullen door Cool kunst en cultuur worden ingenomen. 
• In diverse ruimtes in Cool kunst en cultuur wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd.  

De directie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen  
optreden aan het gehoor. 

• Bij evenementen met een minimumleeftijd hebben bezoekers jonger dan die leeftijd geen  
recht op toegang tot Cool kunst en cultuur.

• Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee naar binnen te nemen m.u.v. hulpdieren zoals  
bijvoorbeeld een geleidehond. 

• Het is niet toegestaan om goederen te verhandelen in of om Cool kunst en cultuur. 
• Voor promotieactiviteiten moet ruim van te voren schriftelijke toestemming verkregen zijn. 

Bij overtredingen
• Bij overtredingen en/of misdrijven wordt altijd contact opgenomen met de politie. 
• Bij overtreding van de huisregels wordt de toegang tot Cool kunst en cultuur ontzegd,  

zonder restitutie van het eventuele entreegeld. 


