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Bezoekers dienen ten alle tijden de instructies van de medewerkers op te
volgen.
Alle spellen worden gespeeld met TOKENS, deze zijn niet in te wisselen voor
geld. Wel zijn deze altijd te gebruiken bij de TonTon Club locaties.
Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel,
middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun
legitimatie te tonen, worden geweigerd. Bezoekers onder de 18 jaar mogen
onder directe begeleiding van een volwassene wel naar binnen.
Er worden 24 uur per dag camerabeelden gemaakt in de TonTon Club. De
beelden worden na 7 dagen automatisch verwijderd.
TonTon Club West is nooit aansprakelijk voor diefstal/kwijtraken van je
eigendom.
Er geldt een algeheel rookverbod in de TonTon Club.
Het nuttigen van een consumptie is verplicht.
Wij vragen de bezoekers rekening te houden met geluidsoverlast en de regels
van het Westerpark en het Red Light District.
Fietsen/brommers dienen op de daarvoor beschikbare plekken te worden
geplaatst.
Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de
toegang geweigerd of gevraagd de TonTon Club te verlaten.
Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of
in de zaak (woord en gedrag).
Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij
geconstateerde handel of gebruik van harddrugs volgt verwijdering van de
betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg
ontzegd.
Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen,
is ten strengste verboden. De politie zal hiervan op de hoogte gesteld worden.
Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen dan wel
vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het
vervolg de toegang geweigerd. Tevens kan er een officiële melding gedaan
worden bij de politie.

