Huisregels BplusC
We heten je van harte welkom bij BplusC- Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en
Cultuur. Binnen de openingstijden kun je je vrij bewegen in de openbaar
toegankelijke ruimtes. We doen er alles aan om je gastvrij, veilig en respectvol te
ontvangen en om het verblijf voor iedereen aangenaam te laten verlopen. BplusC
gaat ervan uit dat je dit uitgangspunt met ons deelt. Daarom hebben wij een aantal
huisregels opgesteld.
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We behandelen elkaar en de gebouwen met respect
Gebruik gerust je telefoon en praat met elkaar, maar veroorzaak geen
overlast.
Aanwijzingen van medewerkers volg je op. De medewerkers van BplusC
kunnen je op je gedrag aanspreken of je zo nodig, namens de directie, de
toegang tot het gebouw ontzeggen.
Let goed op je persoonlijke eigendommen. BplusC is niet verantwoordelijk
voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging hiervan.
Je kunt gebruikmaken van het internet. Het is niet toegestaan om
pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende
beelden en/of teksten te raadplegen, produceren of verspreiden.
Roken, drugs en alcohol staan wij niet toe.
Hulphonden zijn uiteraard welkom in onze gebouwen. Andere honden en
dieren blijven buiten wachten.
In de bibliotheeklocaties mag je eten en drinken als je de grenzen van het
redelijke hiermee niet overschrijdt. Je kunt bijvoorbeeld brood en fruit eten of
uit een blikje drinken. Chips, warme maaltijden en snacks horen niet thuis in
onze gebouwen. Bij computers die eigendom zijn van BplusC, mag je niet
eten of drinken.
Laat alle ruimtes en meubilair na gebruik netjes en onbeschadigd achter voor
de volgende bezoekers. Als je tafels en stoelen wil verplaatsen, mag dit alleen
met toestemming van een medewerker.

We wensen je een fijn bezoek toe!
Niet naleven van de huisregels
Wij letten erop dat bezoekers zich aan de huisregels houden. Hierbij kunnen wij
gebruikmaken van camera’s. Als je de huisregels overtreedt, kan een medewerker
van BplusC je daarop aanspreken. Wanneer je de aanwijzingen van de medewerker
niet opvolgt en/of agressief gedrag vertoont, kan de medewerker je verzoeken het
gebouw te verlaten en eventueel de politie inschakelen. Als er sprake is van
ongewenst gedrag, kan BplusC door middel van een schriftelijke aanwijzing de
toegang tot haar gebouwen voor een bepaalde periode weigeren.
In geval van diefstal of gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de
politie.

