
DIT DOCUMENT VORMT HET HUISREGLEMENT VOOR HET PUBLIEK VAN DEZE VESTIGING (JUNI 2021). DOOR HET NIET NALEVEN VAN DEZE REGELS KAN EEN ONMIDDELLIJKE SCHORSING ZONDER TERUGBETALING VOLGEN. 
AANVULLENDE INFORMATIE BESCHIKBAAR BIJ HET BIOSCOOPPERSONEEL.

• Omdat ontspanning en plezier hoofdcomponenten zijn van een aangename 
bioscoopervaring, vragen wij u vriendelijk om de volgende zaken op te volgen:
> U gedraagt zich correct en respectvol naar andere bezoekers en onze per-
soneelsleden toe. U bent gekleed in gepaste kledij.  
> U beschadigt de meubels en apparatuur van onze bioscoop niet.
• Omdat uw huisdier de film waarschijnlijk niet zal begrijpen, wordt u vriendelijk 
verzocht om uw huisdier thuis te laten (met uitzondering van hulphonden voor 
mensen met een handicap).
• Omdat het een kwestie van volksgezondheid en veiligheid is, is uw bioscoop 
een rookvrije ruimte.
• Omdat elektronische sigaretten andere bezoekers kunnen irriteren,  
zijn deze verboden in uw bioscoop.
• Omdat de ecologische aanpak deel uitmaakt van het dagelijkse leven,  
wordt u vriendelijk verzocht om de selectieve afvalsortering te respecteren.

UW BIOSCOOP

• Omdat cinematografisch werk beschermd moet blijven, is het gebruik van 
opnameapparaten (video, foto of audio) bij wet verboden en strafbaar.
• Omdat het aangenamer is om een film in goede omstandigheden te 
kijken: 
> Is toegang tot de filmzaal mogelijk tot 10 minuten na aanvang van de film. 
> Zet u uw mobiele telefoon, of een ander object dat het vlotte verloop van de 
voorstelling kan storen, uit.
• Het is niet toegestaan om eigen drink- en/of etenswaren mee te nemen naar 
de bioscoop

UW FILM

• Want ook al voelt u zich thuis in uw bioscoop, moet u uw persoonlijke bezittin-
gen, die tot uw verantwoordelijk behoren, in het oog houden. De bioscoopdirectie 
is niet verantwoordelijk voor diefstallen, verlies of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen op het hele bioscoopterrein. 
• Omdat uw veiligheid essentieel is: 
> Heeft ons personeel het recht om de inhoud van uw tas te controleren.
• Uw volumineuze spullen die bij een evacuatie hinderlijk kunnen zijn,  
zijn niet toegestaan in uw bioscoop.

UW RUSTGEVOEL

WE WENSEN 
U VEEL FILMPLEZIER!

• Omdat scènes of woorden uit bepaalde films gevoelig kunnen zijn, waarschuwt 
de Kijkwijzer-classificatie  ouders/begeleiders en kinderen wanneer een film 
mogelijks niet geschikt is voor kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie (alle 
leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar).
• Omdat uw kind jonger is dan 3 jaar, mag hij/zij u niet vergezellen om 
verschillende veiligheidsredenen en gemeenschappelijk comfort.
• Omdat u minderjarig bent, alleen of met begeleiding, blijven uw ouders 
verantwoordelijk voor al uw daden binnen uw bioscoop.

UW LEEFTIJD

• Omdat uw bioscoop u kortingstarieven aanbiedt op internet, aan de ATM’s en 
aan de kassa, toont u uw geldig ticketbewijs bij de ticketcontrole.
• Omdat uw ticket toegang geeft tot een film op het grote doek te kunnen 
beleven: 
> Dient u tot het einde van de voorstelling in het bezit te zijn van een geldig 
toegangsbewijs, dat op elk moment onderworpen kan worden aan controle door het 
bioscooppersoneel. 
> Uw voorstelling is uniek, net zoals uw ticket: het is maar geldig voor één voor- 
stelling in één bepaalde zaal. Het kan noch geretourneerd noch geruild worden.
• Uw bioscoop hanteert genummerde zitplaatsen, dus u moet gaan zitten op de 
zitplaats  die u voor uw voorstelling heeft gekozen of die u werd toegewezen.
• Omdat uw bioscoop hygiënische maatregelen hanteert, moet u de maatregelen ter 
plaatse volgen.

UW VOORSTELLING

• Om een film in 3D te bekijken, moet u een speciale bril dragen om te kunnen 
genieten van het reliëf-effect. 
Afhankelijk van uw bioscoop: 
> Deze bril is te koop in uw bioscoop, u mag ze houden en hergebruiken bij uw 
volgende 3D-voorstellingen.

UW 3D VOORSTELLING

GENIET VAN UW BIOSCOOPVOORSTELLING
BIJ AANKOOP VAN UW TICKET, GAAT U AKKOORD MET ONDERSTAANDE HUISREGELS WAARDOOR 

ALLE BEZOEKERS EEN AANGENAME BIOSCOOPVOORSTELLING KUNNEN ERVAREN.


