
Deze specifieke huis- & gedragsregels gelden in de karaoke ruimte en sluiten aan op de huis- & 
gedragsregels van Bowling Bergen op Zoom B.V. h.o.d..n. Bowling & Resto-Lounge Bergen op Zoom, 
Lake’s leisure, CrazyGolf Bergen op Zoom en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). 
 

De huis- & gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in de entreehal en de UVH worden op 
eerste verzoek kosteloos aan u toegezonden. Tevens staan de huis- & gedragsregels alsook de UVH 

gepubliceerd op www.bowlingboz.nl. 
 

• Personeel van Bowling Bergen op Zoom B.V. kan/mag te allen tijden de karaoke ruimte betreden: 
ook voor/ tijdens/na karaoke sessies  
• Kinderen t/m 11 jaar mogen enkel onder begeleiding van een ouder/verzorger/begeleider de 
karaoke/ karaokeruimte betreden. Maximaal 5 kinderen per ouder/verzorger/begeleider  
• De toegang kan worden ontzegd aan aangeschoten/dronken bezoekers, uitsluitend ter beoordeling 
van het werkzaam personeel  
• Cameratoezicht is aanwezig in de karaokeruimte en er worden digitaal filmopnames gemaakt, 
waarvoor u toestemming heeft gegeven door middel van reserveren Karaoke Room 
 
 HET IS VOOR BEZOEKERS/GASTEN VERBODEN OM:  
• Het is niet toegestaan om eigen dranken en/of etenswaren mee te nemen en/of te nuttigen; 
• Met meer personen in de karaoke ruimte plaats te nemen dan is opgegeven bij de 
reservering/voorafgaande de karaoke sessie; 
 • Instellingen van apparatuur te wijzigen, met uitzondering van het software gedeelte van het 
karaoke apparaat dat speciaal toegankelijk is voor bezoekers om tijdens de karaoke sessie te kunnen 
wijzigen;  
• Eigendommen van Bowling Bergen op Zoom mee te nemen: alle spullen/apparatuur dienen/dient 
in de karaoke ruimte te blijven; 
 • Aanwijzingen van het personeel niet op te volgen.  
 
AANSPRAKELIJKHEID  
Bij beschadiging(en) aan onze eigendommen, worden de kosten van reparatie of vernieuwing 
verhaald op de veroorzaker(s). Indien de veroorzaker niet (direct) te herleiden is, dan geldt er een 
hoofdelijke aansprakelijkheid en kunnen de kosten/kan de schade worden verhaald op de 
persoon/personen uit het gezelschap die de reservering heeft gemaakt. Ouders c.q. begeleiders zijn 
verantwoordelijk/ aansprakelijk voor hun kinderen. Indien nodig zal aangifte worden gedaan bij 
politie en/of zal de veroorzaker(s) wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor zijn/haar 
onrechtmatige daad en verzocht worden om de kosten van reparatie of vernieuwing te betalen, 
vermeerderd met de kosten voor eventuele (juridische) vervolgstappen. 

http://www.bowlingboz.nl/

