HUISREGELS WINKELCENTRUM KERKELANDEN:
Om uw verblijf in dit winkelcentrum zo aangenaam mogelijk te maken, wijzen wij u op de
volgende voorwaarden en huisregels.
Het is niet toegestaan c.q. het is verboden o.b.v. art 461 Wetboek van Strafrecht:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De aanwezigheid en het gebruik van fietsen, scooters, snor- en bromfietsen;
Het gebruik van rolschaatsen, elektrische steps, skateboards en skeelers;
Samenscholing;
Bedelen;
Openbare toespraken;
In het openbaar nuttigen van/of handelen in alcoholische dranken, drugs en
aanverwante middelen en rookwaren;
Het lastig vallen van bezoekers in het winkelcentrum;
Het uitdelen en/of aanbrengen van promotie- en/of reclamemateriaal;
Het aanbieden/verkopen van kranten;
Het aanbieden/verkopen van abonnementen;
Het aanprijzen/promoten van goede doelen;
Het maken van muziek, verkopen van goederen en/of diensten;
Fotograferen en/of filmen;
Het verontreinigen van het winkelcentrum op welke wijze dan ook;
Het uitlaten en loslaten van huisdieren;
Zonder redelijk doel rond te hangen in het winkelcentrum en bij de entrees.

Deze huisregels zijn opgesteld door de eigenaar/beheerder van het winkelcentrum, de
winkeliersvereniging, de politie Hilversum en de Gemeente Hilversum.
Indien onze huisregels worden overtreden zal door de politie worden opgetreden. Een procesverbaal behoort tot de mogelijkheden. Ook kan u de toegang tot onze winkels worden ontzegd.
Bij vernieling en/of diefstal wordt te allen tijde aangifte gedaan. Aanwijzingen van het
management, huismeester/schoonmaakdienst of veiligheidsdienst dienen te allen tijden te
worden opgevolgd. In dit winkelcentrum is tevens de APV van kracht. Eigenaar en
beheerder zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of diefstal van persoonlijke
bezittingen.
Regels van de wegenverkeerswet, het wetboek van strafrecht en de algemene plaatselijke
verordening van de Gemeente Hilversum zijn in (en om) het winkelcentrum van toepassing.
iconen:
verbod fiets/scooter /verbod hond / verbod roken / verbod skateboard/skeelers / scootmobiel
met daaronder max 5 km/u (net als bij MU) / camerabewaking / radio
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