Welkom bij de disco The Shuffle in Horst

We hebben voor je voorbereid van 22:00-3:00:


Zaal voor circa 500 gasten, voorzien van airconditioning, gave
geluidsinstallatie en discolichten die een spectaculaire achtergrond vormen
voor de fantastische muziek.



Poolse security en bewakingscamera’s binnen het gebouw



Poolse werknemers achter de bar



Gratis garderobe



Twee rookruimtes



Muntjes betaalsysteem



Poolse catering



Mogelijkheid om met de betaalpas te betalen



Laagste prijsgarantie in heel Limburg

Van al onze gunsten kunt u optimaal genieten na het betalen van de entree
van 4 euro. Een keer in de maand nodigen wij een Disco Polo artiest, Popmuziek
artiest of een gast DJ uit. In dit geval kan de entree prijs oplopen tot 6 euro.
Elke zaterdag nodigen wij iedereen uit in The Shuffle. Minderjarige
mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen op het terrein van de disco.

Huisreglement The Shuffle
1. De security/manager beslist over wie er binnen mag komen.

2. Gasten die zich op het terrein van de disco bevinden, dienen zich zo te
gedragen, dat veiligheid van personen die aanwezig zijn in de club niet
in gevaar wordt gebracht.
3. Gebruik maken van de gratis garderobe voordat je de zaal in gaat is
verplicht.
4. Het feest begint om 22:00 uur en eindigt om 3:00.
5. Gasten zijn verboden om op het terrein van The Shuffle naar binnen te
brengen:
▪ Wapens of andere gevaarlijke gereedschappen. Explosieven,
pyrotechnische materialen, die de veiligheid van personen die
aanwezig zijn in de club in gevaar kunnen brengen.
▪ Alcoholische dranken
▪ Verdovende middelen en psychotrope
▪ Andere voorwerpen die eventueel een gevaar kunnen vormen
6. Gekochte entree-ticket wordt gezien als een individuele toestemming
voor de gast om naar binnen te mogen, die op elk moment kan worden
ingetrokken i.v.m. ongewenste/gevaarvormende gedrag. De gast is
gerechtigd tot terugbetaling van het gehele bedrag of een deel van het
bedrag van de entree. Afhankelijk van de vraag of de toestemming voor
de gast is ingetrokken toen degene zich al op het terrein van de disco
bevond of voor het naar binnen gaan.
7. De security is gerechtigd tot:
▪ Controle uitvoeren t.a.v. de toestemming om te mogen verblijven
op het terrein van de club.
▪ ID-kaarten controleren om de identiteit of de leeftijd vast te
stellen.
▪ De inhoud van de bagage, kleding controleren in geval van een
vermoeden dat de boven aangehaalde punten naar binnen
worden gebracht.
▪ Verzoeken om de disco te verlaten In het geval van gebrek aan
toestemming om te verblijven in de disco of in het geval van
ongewenst gedrag.

▪ Onmiddellijke overdracht aan de politie wanneer de persoon een
directe bedreiging voor het menselijk leven of de gezondheid,
alsmede het pand vormt.
8. De in punt 5 genoemde handelingen dienen zo min mogelijk menselijke
waardigheid en andere persoonlijke belangen te schenden.
9. De security is verplicht tot:
▪ toegang weigeren aan:
•

Dronken personen, personen onder invloed van verdovende
middelen of psychotrope.

•

Personen in sportkleding (oftewel sportbroeken, vesten,
shorts).

•

Personen die een verbod tot toegang hebben gekregen voor
ongewenst gedrag van de security zelf of van een van de
managers.

•

Mensen die weigeren om de in punt 5 bedoelde activiteiten te
ondergaan.

▪ verwijderen van de gasten wiens gedrag het feest verstoord.
10. Een ieder die een overtreding binnen de disco begaat zal worden
overgedragen aan de Nederlandse politie met het oog op het trekken
van de relevante consequenties.
11. Staan-en zitplaatsen zijn niet genummerd.
12. In The Shuffle geldt er een algemeen rookverbod (met uitzondering van
de daartoe bestemde rookruimtes).
13. Iedere bezoeker van The Shuffle geeft instemming tot publicatie van
zijn imago op de clubpagina’s en ander promotiemateriaal, zonder de
mogelijkheid van inmenging in zijn vorm.
14. Een bezoeker kan worden blootgesteld aan een constante en sterke
geluid die kan leiden tot gehoorbeschadiging.
15. Toegang tot de disco betekent aanvaarding van bovenstaande regels.
16. Elke persoon is voor de toetreding tot de disco verplicht om het
huisreglement te lezen en de regels te waarborgen.
Dank U wel
The Shuffle Team

