Huis- en gedragsregels NIEUWE NOR
Poppodium NIEUWE NOR is een huis voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat iedereen volop kan
genieten van onze activiteiten verzoeken we onze bezoekers de volgende huis- en gedragsregels in acht
te nemen.
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Toegang
Met het betreden van het gebouw geeft de
bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze
huisregels.
Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel
en/of beveiliging op.
Het is verplicht een geldig identificatiebewijs te
tonen wanneer hierom gevraagd wordt.
Minimumleeftijd voor dance-activiteiten (NIEUWE
NOR NACHT): 16 jaar.
Minimumleeftijd alle andere activiteiten: geen
minimumleeftijd, maar onder de 16 jaar is
begeleiding door een volwassene verplicht. Mocht
er voor een concert een afwijkende leeftijdsgrens
gelden, dan wordt dit in de tekst bij de betreffende
activiteit op www.nieuwenor.nl vermeld.
Geen toegang voor personen die zichtbaar onder
invloed van alcohol of drugs zijn.
Bij toegangscontrole is medewerking verplicht. Er
kan verzocht worden de inhoud van bagage of
kleding te controleren.
Bij bezoek aan de NIEUWE NOR stem je ermee
in dat er opnames worden gemaakt door middel
van camera-registratie.
Wij behouden ons het recht voor iedereen met
aanstootgevende klederdracht en/of kleding
gerelateerd aan clubverband van welke aard dan
ook de toegang te weigeren.
Niet toegestaan
Verstrekken van alcohol aan minderjarige
bezoekers is verboden. Dit geldt zowel voor ons
personeel als andere bezoekers.
Gebruik van alcohol door minderjarigen is
verboden.
Het is in het pand van de NIEUWE NOR niet
toegestaan te roken (geldt ook voor esmoken/vaping).
Het gebruik en in bezit hebben van en de handel
in soft- en harddrugs is verboden in de NIEUWE
NOR.
Wapens en voorwerpen die de veiligheid in
gevaar kunnen brengen zijn verboden.
Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte
drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
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Het is niet toegestaan professionele opname
apparatuur (voor fotografie, video én
muziekopname) mee te nemen zonder
schriftelijke toestemming vooraf.
Flyeren en/of posteren is niet toegestaan zonder
Het is verboden te crowdsurfen of stagediven.
(Huis)dieren zijn niet welkom.
Scootmobielen zijn niet toegestaan in de zaal.
Tassen en jassen zijn niet toegestaan in de zaal.
Gebruik van de garderobe is verplicht en kost 1
euro per item.
Aansprakelijkheid
Toegang tot poppodium NIEUWE NOR is geheel
op eigen risico.
In poppodium NIEUWE NOR wordt meer dan 85
decibel aan geluid geproduceerd. De NIEUWE
NOR is niet aansprakelijk voor mogelijke
gehoorschade. Gehoorbescherming is
verkrijgbaar bij de garderobe.
Wegwerpoordoppen zijn gratis te verkrijgen,
herbruikbare oordoppen kosten 3 euro.
De NIEUWE NOR is niet verantwoordelijk voor
vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde
eigendommen van bezoekers.
Bij het verlaten van het pand
Bij het verlaten van het pand is het niet
toegestaan consumpties en/of glaswerk mee te
nemen.
Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk
geluidsoverlast.
Laat geen rommel achter op straat.
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Overtreding
Bij overtreding van onze huisregels wordt de
toegang ontzegd. In geval van ontzegging wordt
het aankoopbedrag van aangekochte ticket(s) en
consumptiemunten niet teruggegeven.
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Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook
heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie
wenden. Klachten dient u altijd direct na het
moment van het ontstaan daarvan te melden.

Namens het team van de NIEUWE NOR wensen we je een aangenaam verblijf in onze locatie.

