huis- en gedragsregels
Voor iedereen moet Preston Palace gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er in Preston Palace
Huis- en gedragsregels voor gasten. Deze regels zijn opgesteld in overleg met de Politie Twente, de gemeente
en het Openbaar Ministerie.
1. aanmelden

U dient zich bij aanvang van uw arrangement te melden
bij de receptie of de kassa.

2. ToegangsconTrole

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen
wij u verplichten mee te werken aan een fouillering of een detectie.

13. horeca-eigendommen

U mag eigendommen van Preston Palace niet mee naar buiten
nemen. Wie beschadiging veroorzaakt is aansprakelijk voor de kosten
van reparatie of vernieuwing.

14. Verlies, schade, leTsel

Preston Palace stelt eisen aan uw kleding, voldoet u niet aan
de eisen dan kan u de toegang ontzegd worden. (Bijvoorbeeld:
sporttenues/shirts en verkleedpartijen zijn niet toegestaan.)

Preston Palace is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade
aan eigendommen van gasten, tenzij deze tegen betaling in bewaring
zijn gegeven. In geval van verlies van spullen die zich bijvoorbeeld
in kleding bevinden (al is het tegen betaling in bewaring gegeven)
is Preston Palace niet aansprakelijk. Ook is Preston Palace niet
aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

4. camera’s

15. Verloren en geVonden Voorwerpen

5. roKen

16. KlachTen

3. Kleding

Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s aanwezig
zijn, stemt u er mee in dat er opnamen worden gemaakt. Na
ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden
worden getoond.
Preston Palace is geheel rookvrij. Op de terrassen buiten en op
de aangegeven locaties binnen mag gerookt worden. Het is niet
toegestaan om een supersmoker (of dergelijke vervanging voor
sigaretten) te gebruiken binnen Preston Palace, behalve op
de aangewezen rookplekken. Roken op een hotelkamer resulteert
in een boete van €100,-. Wanneer het brandalarm geactiveerd
wordt door roken op de kamer volgt automatisch verwijdering.

6. ongewensTe inTimiTeiTen,
racisme en discriminaTie

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten,
racisme en aan discriminatie.

7. VerdoVende en hallucinaTies
opweKKende middelen

U mag geen softdrugs of harddrugs gebruiken. U mag ze zelfs
niet bij u dragen, meenemen het terrein op en/of de gebouwen
in. Medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering.

Als u in Preston Palace een voorwerp vindt dat kennelijk aan
een ander toebehoort, dan dient u dat bij de receptie in te leveren.
Gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard. Wie een
gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.
Hebt u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze onmiddellijk
aan de receptie.

17. oVerTreding Van huis- en gedragsregels
Als u de gedragsregels overtreedt kan er een sanctie worden
opgelegd, zoals verwijdering of ontzegging in horecabedrijven.

18. VerTreK

Wij verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van Preston Palace
rekening te houden met onze omwonenden en geen geluidsoverlast
te veroorzaken.

19. groepen jongeren

Jongeren in groepsverband beneden de 18 jaar worden niet
toegelaten in Preston Palace.

20. nood of oVerlasT

In geval van nood of overlast dient u te allen tijde TOESTEL 9 te bellen!

8. wapens

21. VeiligheidsVoorZieningen

9. hinderlijK, aansTooTgeVend
en agressief gedrag

22. beslissingen Van personeel Zijn bindend

U mag geen wapens bij u dragen, meenemen het terrein op
en/of de gebouwen in.

Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of
aanstootgevend gedraagt wordt een sanctie opgelegd. Bedreiging,
mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

10. consumpTies

U mag consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken, maar niet
op de dansvloeren. U mag geen consumpties van buiten mee naar
binnen nemen en vice versa. Wanneer u, naar ons inziens teveel heeft
gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische dranken worden
ontzegd. Dubbele borrels worden niet verstrekt. Er mogen geen
alcoholische dranken genuttigd worden in het hotelgedeelte. Worden er
tijdens uw verblijf alcoholische dranken aangetroffen op uw kamer, dan
worden deze in beslag genomen. Nix onder de 18. Onder de 18 jaar =
geen alcohol.

11. ToileTgebruiK

Het onklaar maken en/of misbruik van veiligheidsvoorzieningen
resulteert automatisch in verwijdering.

Volgende punten zijn bedoeld voor hotelgasten:

23. nachTrusT

In het hotel dient het vanaf 22.00 uur stil te zijn op de gangen
en kamers. Het is niet toegestaan dat u zich na sluitingstijd op
de gangen begeeft. U wordt verzocht naar uw eigen kamer te gaan.
Indien u na sluitingstijd “Preston Palace” verlaat, is het niet mogelijk
om vóór 08.00 uur “Preston Palace” weer te betreden in verband
met de nachtrust van (en eventuele geluidsoverlast voor) overige
hotelgasten.

24. conTrole Kamer

U dient uw kamer direct na het inchecken te controleren op eventuele
schade en dit direct te melden bij de receptie. Na de incheck bent u
verantwoordelijk voor de kamer en eventuele schade.

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik.
Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

12. handel in goederen

Het is verboden goederen te verhandelen in of rond Preston Palace.

Hét gastvrije all-in hotel en
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