H ET E EMHUIS
Het Eemhuis is er voor iedereen. Samen zorgen we voor een
prettig verblijf. Daarom is een aantal huisregels opgesteld.
Wij vragen u vriendelijk onze huisregels te lezen en na te
leven tijdens uw bezoek aan het Eemhuis.

In het Eemhuis is het toegestaan om
een boterham of bescheiden tussendoortje te eten. Dat mag alleen bij
Espressobar de Draak op de 2e
verdieping en de daaronder gelegen
terrassen en Café Bruis op de 4e
verdieping. Het is niet toegestaan om
warme maaltijden en/of snacks mee
te nemen en te nuttigen. Ruim na
afloop altijd uw afval op. Bedankt.

Hoe lekker het ook is: ijs
meenemen en eten is niet
toegestaan in het Eemhuis.

Het Eemhuis is een plek
waar mensen komen om
geconcentreerd te studeren,
te werken of om in onze
collectie te zoeken. Daarbij
mag natuurlijk op gedempte
toon gesproken worden.
Ook door een telefoon mag
dat. Het is niet toegestaan
om op luide toon met elkaar
of door een telefoon te
praten. Op deze manier
zorgen wij er met elkaar
voor dat er geen geluidsoverlast ontstaat.

Skaten is natuurlijk geweldig,
maar in het Eemhuis mag je
niet skaten, skeeleren of druk
spelen. Zo houden we het
Eemhuis schoon, rustig en
veilig voor alle bezoekers.

In het Eemhuis
geldt een algeheel rookverbod.

Het is verboden hinder, gevaar,
vervuiling, beschadiging of overlast te veroorzaken. Medewerkers
en/of beveiligingsbeambten
zullen u hierop aanspreken. Hun
aanwijzingen moeten worden
opgevolgd. Met het nakomen van
deze huisregels blijft het Eemhuis
een plek waar iedereen op een
prettige manier kan verblijven.
Eventuele overlast kunt u melden

Huisdieren zijn vaak de trouwste vrienden. Om echter de
veiligheid van mens en dier te
garanderen en om het gebouw
schoon te houden zijn huisdieren
in het Eemhuis niet toegestaan,
behalve hulp- en geleidehonden.

In het Eemhuis mogen geen blikjes
frisdrank en alcoholische dranken
genuttigd worden. Met uitzondering van het KAdECafé, Café Bruis
op de 4e verdieping en/of bij
speciale Eemhuisactiviteiten.
bij onze medewerkers. In het
Eemhuis is cameratoezicht. Het
gebruik van de kluisjes en de
kapstokken is op eigen risico.
Voor mensen die voor overlast
zorgen behouden we ons het recht
om hen de toegang te ontzeggen.
Bij elke organisatie binnen het Eemhuis
kunnen aanvullende huisregels gelden.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

