
                                                 HUIS-EN GEDRAGSREGELS 
 
De huis-en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te 
houden. Dit heeft als doel Burezina gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er 
gebruik van maakt. We gaan ervan uit dat iedere bezoeker zuinig is op dit pand en mee helpt 
met het goede beheer. De algehele leiding is in handen van de Beheergroep.  
 
1.Doelstelling  
Burezina is bedoeld als ontmoetings-en overlegplek voor de buurt. Alle buurtbewoners mogen 
van deze plek gebruik maken. Buurtactiviteiten hebben in principe altijd voorrang op 
activiteiten van niet-buurtbewoners. 
 
2. Ruimtegebruik 
• Iedere organisator weet hoelang hij/zij de beschikking heeft over de ruimte die hij/zij nodig 
heeft. Dit is in overleg met (leden van)de beheergroep afgesproken en vastgesteld. 
• Consumpties (drankjes/koffie/thee) worden afgenomen van de bar. 
• Ieder laat het pand na bezoek netjes achter en in dezelfde positie als die aangetroffen was. 
• Elke groep brengt haar eigen kopjes of glazen naar de bar. 
• Wat vuil gemaakt wordt, wordt ook weer schoongemaakt; zo nodig de vloer even aanvegen. 
• Staat alles op z’n plek? Zijn de wc’s netjes? Bij vertrek de lichten uitdoen. 
•’S avonds op de stoep bij het weggaan rustig aan doen, denk om de buren. 
 
3. Inventaris  
Eigendommen van de Burezina mogen het gebouw niet uit. Dat geldt ook voor 
keukeninventaris, flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie 
en vernieuwing. 
Burezina is niet verantwoordelijk voor diefstal en schade aan de persoonlijke eigendommen 
van haar bezoekers en gebruikers. 
   
4. Toegang 
Beheergroep en bestuur hebben het recht bezoekers de toegang te ontzeggen, als de 
betreffende bezoekers: 
a) Agressief gedrag tonen 
b) Onder kennelijk invloed van drugs en/of hallucinerende middelen en/of alcohol verkeren 
c) Wapens of dergelijke bij zich dragen 
d) Zich in de directe omgeving luidruchtig gedragen 
e) Eerder de toegang om hier boven genoemde redenen is ontzegd 
f) Huisdieren zijn niet toegestaan 
*De beslissing van beheergroep en/of bestuur is bindend. 
 
5. Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie. 
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Doet 
u dit toch, dan volgt een waarschuwing en evt. ontzegging. 
 
6. Agressie 
We doen elkaar geen pijn (niet lichamelijk en niet met woorden). Bij een conflict of 
meningsverschil bedreigen we elkaar niet, en probeert ieder om de kwestie in goed overleg 
intern op te lossen, dus zonder dat gasten of bezoekers er iets van merken. Agressie, 
bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie tegen bestuur, vrijwilligers en 
bezoekers is verboden.  


