Tafelmanieren Fooddock
Je bestelt wat je lekker vindt, eten haal je zelf bij je favoriete foodstands.
Als je met meer dan 20 personen wil komen, dan reserveren we graag een plekje voor je!
Wij waarderen het enorm als je je eigen afval weggooit.
Je betaalt met je pinpas bij Fooddock. Dit doen we omdat het veel veiliger is en vooral
hygiënisch met al dat lekkere eten!
De enige high die we tolereren is de foodgasm. Drugs en zelf alcohol meenemen is
verboden.
Als je van je eten geniet mag je geluid maken, gillen en feesten, maar zorg dat je een ander
niet stoort!
Voor rolschaatsen en skaten is in het Havenkwartier veel ruimte. In Fooddock zelf is dit
alleen wat te gevaarlijk. Zet je rolschaatsen, skateboard of hoverboard daarom in de
garderobe. Segways of (brom)fietsen kan je buiten laten staan.
Hoe leuk we honden ook vinden, het is handiger als ze thuis blijven.
Geweld of diefstal is een echte no-go bij Fooddock, wij bellen in zo’n geval dan ook direct de
politie.
Er is heel veel mogelijk bij Fooddock! Overleg het altijd wel even als je:

•

wil enquêteren, werven en/of collecteren;

•

drukwerk wil plakken of uitdelen;

•

muziek ten gehore wil brengen;

•

beeldopnamen voor commerciële doeleinden wil maken.

Mooie (maal)tijden mag je delen! Met (nog onbekende) tafelgenoten, je vrienden online
of je schare volgers. Laat het je smaken! Indien onze verblijfsregels worden
overtreden, zal door toezichthouders, beveiligingsdienst of politie worden opgetreden.

Huisregels Buitenboord
Het betreden van Buitenboord is op eigen risico.
Kinderen onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige.
Fooddock aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het betreden van dit terras.
Safety First! Dus niet in het water springen of over de reling hangen.
Houd het Havenkwartier het mooiste plekje van Oost-Nederland! Dus niets in het water
gooien.
Het kan waaien op het water. Gooi dus je afval direct in de afvalbakken.
Buitenboord is om te ontspannen, dus niet rennen op het dek.
Je zit op het water, pas op dat je niet verbrand dus smeer je goed in! ;-)

En tenslotte: Pas op voor het opstapje!

