
   HUISREGLEMENT 
 
Pleinbioscoop Rotterdam is een ontmoetingsplek waar iedereen samen film bekijkt.  
Om te garanderen dat alle bezoekers het naar hun zin hebben spreken we het 
volgende met elkaar af:    

• Betaalde toegang voor bezoekers  

• Kinderen onder de 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van een 
volwassene 

• Toegang is mogelijk tot een uur na start van de film 

• Bij de entree mogen we je visiteren (in je tas kijken) en mogen we je toegang 
weigeren bij ongewenst gedrag; we tolereren geen overmatig alcoholgebruik, 
drugs, agressiviteit of intimidatie 

• Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico. De organisatie is 
niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor materiele en/of immateriële 
schade van een bezoeker 

• Het evenemententerrein heeft een maximale capaciteit; vol = vol! Indien het 
druk is geldt de regel 1 uit – 1 in 

• Eten en drinken is toegestaan 

• Geen glaswerk toegestaan. Indien je glaswerk bij je hebt, kun je dit bij de 
flessengarderobe achter laten en dit aan het einde van de avond weer 
ophalen 

• Er wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar; zorg dat je je 
legitimatie bij je hebt 

• Roken en blowen is toegestaan aan de zijkanten van ons terrein. Indien dit 
overlast geeft voor andere bezoekers, kan de beveiliging of één van onze 
medewerkers je hier op aanspreken en vragen om de sigaret te doven.  

• Huisdieren mogen het terrein op, maar moeten ten alle tijden aangelijnd zijn.  

• Gevonden/verloren voorwerpen en kinderen dienen aangegeven te worden 
bij de backstage naast de hoofdingang  

• Bij het betreden van het evenemententerrein (en directe omgeving) geef je 
toestemming om aan het festival gerelateerde foto’s en/of video’s van jou te 
gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden 

• Het zichtbaar maken van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen 
toegestaan indien overlegd en met toestemming van de organisatie 

• Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en EHBO dienen altijd opgevolgd 
te worden  

• Bij het niet opvolgen van bovenstaande huisregels kan het zijn dat we je van 
het terrein sturen 

 
 


