Huisregels Stichting Open Coffee Barendrecht

Bij inschrijving voor een bijeenkomst van de Open Coffee Barendrecht (OCB) ga je
akkoord met de volgende huisregels.
Deelname

- Voor deelname aan de OCB is aanmelding van te voren verplicht.
- Deelname en toegang tot de OCB is gratis en geheel op eigen risico.
- De deelnemers aan de bijeenkomsten zijn ondernemers uit de regio Barendrecht,
Ridderkerk en Albrandswaard die een eigen, actieve onderneming hebben.

- Bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van het bestuur van de
OCB.
Gedrag

- Van de deelnemer aan de bijeenkomst van de OCB wordt een open, constructieve
houding verwacht en een positieve bijdrage aan de OCB. Heb je iets dat beter kan
tijdens een OCB? Spreek dan een van de bestuursleden aan! Wij staan open voor
verbeteringen.

- Later komen en eerder weggaan omdat je nog andere afspraken hebt, wordt niet op
prijs gesteld. Het komen en gaan leidt af van het programma en geeft onrust. Heb je
andere afspraken, kom dan liever een andere keer.
Netwerken

- Kom je netwerken? Bereid dan je pitch voor!
- Netwerken is een kwestie van halen en brengen. Als jij opdrachten heb te vergeven,
dan zullen anderen ook opdrachten voor jou hebben. Als je alleen komt halen, zullen
anderen dit merken en je ook geen opdrachten gunnen.

- Tijdens het netwerken zijn omgangsvormen belangrijk. Neem daarom de normale
beleefdheidsregels in acht! Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken. Respecteer
elkaars mening, ook als het gaat om onderwerpen die niet zo zeer met zakendoen te
maken hebben.
Veiligheid

- Op de locatie waar de OCB gehouden wordt, gelden veelal veiligheidsvoorschriften die
bedoeld zijn ter preventie van brand of ongevallen. Je bent verplicht om de
veiligheidsvoorschriften, die het OCB-bestuur of de mensen van de locatie je geven,
strikt op te volgen.

- Wil je foto’s of filmpjes maken van de locatie? Vraag even aan het bestuur of dit is
toegestaan.

- Een locatie kan soms niet goed bereikbaar zijn voor deelnemers met een fysieke
beperking (krukken, rolstoel, etc.). De OCB is niet verantwoordelijk voor de
toegankelijkheid van de locatie. Mocht de deelnemer door anderen geholpen worden in
het bereiken van de locatie, dan is dit voor eigen risico mochten zich calamiteiten
voordoen.
Stichting Open Coffee Barendrecht – Arnhemseweg 5C, 2994 LA Barendrecht – info@opencoffeebarendrecht.nl

Huisregels Stichting Open Coffee Barendrecht

Geen toegang

- Een deelnemer die zich niet heeft aangemeld en/of geen visitekaartjes heeft, kan de
toegang worden geweigerd.

- Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol of drugs worden niet tot de OCB
-

toegelaten.
Een deelnemer die een andere deelnemer hinderlijk, agressief, discriminerend of
(seksueel) intimiderend bejegent, zal de toegang worden ontzegd. (E.e.a. is ter
beoordeling van het bestuur van de OCB.) Daarnaast zal ook aangifte worden gedaan.

- Bij overtreding van onze huisregels zal de deelnemer de toegang tot OCBbijeenkomsten voor een, door het bestuur nader te bepalen, periode worden ontzegd.

- Bij constatering van ernstige overtredingen door deelnemers zullen zij worden
aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten
wordt aangifte gedaan bij de politie.
Schade

- Heb je als bezoeker schade veroorzaakt op de locatie? Dan kan de schade bij jou
verhaald worden. De stichting OCB is nimmer aansprakelijk voor schade aan locaties
en/of eigendommen van eigenaren van locaties door toedoen van derden/bezoekers.
Wijzigingen
Het bestuur behoudt zich het recht voor om de huisregels te kunnen wijzigen zonder
kennisgeving vooraf.
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