
Huisregels RSV De Cavalieren, Manege De Kraan 
 

Waarschuw bij calamiteiten altijd de beheerder (+316 12615063) en de leidinggevende op 
dat moment.  

 

1. Door iedereen die de accommodatie manege De Kraan betreedt, moeten deze 
huisregels in acht worden genomen. 

2. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te consumeren in de 
accommodatie Manege de Kraan. 

3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken gekocht bij Manege de Kraan elders 
te consumeren dan in de kantine.  

4. Het bestuur van RSV De Cavalieren wil voorkomen dat personen met meer dan het 
toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis hiervan kan de 
verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd. 

5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd. Wanneer 
hieraan niet wordt meegewerkt, zal de politie gewaarschuwd worden. 

6. Leidinggevenden en medewerkers van RSV De Cavalieren drinken gedurende hun 
dienst geen alcoholische dranken. 

7. Aan personen jonger dan 18 jaar oud wordt geen alcohol geschonken. Medewerkers 
van RSV De Cavalieren hebben ten alle tijden het recht iemand te vragen naar een 
identificatiebewijs. 

8. Behalve het dienstdoend barpersoneel van RSV De Cavalieren dient niemand zich 
achter de bar te bevinden.  

9. Glaswerk, kopjes, schoteltjes etc. mogen niet mee naar buiten worden genomen. 

10. Wapens, drugs of andere illegale bezittingen zijn ten alle tijden strikt verboden. 

11. Sinds 1 Juli 2008 geldt een algeheel rookverbod in de kantine van RSV De Cavalieren. 
Gasten die zich hier niet aan houden, kunnen door medewerkers van de rijvereniging 
worden verwijderd van de accommodatie. 

12. Aanwijzingen van leden van het bestuur van RSV De Cavalieren of stichting Manege 
de Kraan dienen door eenieder opgevolgd te worden. 

13. In geval van diefstal, bedreiging, niet naleven van de huisregels of anderszins 
verstoren van de openbare orde, kan een medewerker van RSV De Cavalieren 
besluiten de politie te waarschuwen.  


