REGELS AABE FABRIEK
Winkelcentrum AaBe Fabriek ligt op particulier eigen terrein, dat toegankelijk is
voor bezoekers, huurders en leveranciers van het winkelcentrum.
Om prettig en veilig te winkelen worden het terrein en de gebouwen onderhouden
door de eigenaar en huurders, en wordt van bezoekers een net en ordelijk gebruik
verwacht. Hiervoor zijn op dit terrein en in de gebouwen voor alle bezoekers (niet
limitatief) onderstaande regels leidraad. De eigenaar gaat er van uit dat elke
bezoeker bij het betreden van het terrein deze regels kent, respecteert en opvolgt.
1. Het winkelcentrum ligt op particulier eigen terrein. Betreden is op eigen risico.
2. Het parkeerterrein is alleen bestemd voor bezoekers van het winkelcentrum,
niet voor omwonenden of derden.
3. Op het terrein is een wegsleepregeling van toepassing. Onbevoegde of fout
geparkeerde voertuigen worden op kosten van de overtreder weggesleept.
4. Op het terrein geldt de Wegenverkeerswet.
5. De eigenaar draagt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding en/of
beschadiging van uw eigendommen.
6. Het terrein is verboden toegang voor onbevoegden (art. 461. Wetboek van
Strafrecht).
7. Auto’s en gemotoriseerde invalidenwagens dienen stapvoets te rijden.
8. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.
9. Auto’s parkeren in de parkeervakken.
10.Niet fietsen op het terrein: afstappen en fietsen aan de hand nemen.
11.Fietsen in de fietsklemmen parkeren.
12.Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
13.De openbare toiletten na gebruik schoon en onbeschadigd achterlaten.
14.Wij waken over uw en onze eigendommen met camerabewaking.
15.Vervuiling of beschadiging wordt op de veroorzaker(s) verhaald.
16.Op het terrein en in de gebouwen zijn passanten-telsystemen aanwezig, welke
worden gemeten via WiFi-signaal.

Verboden zijn:
1. Fietsen op het terrein.
2. Vuil achter te laten of storten.
3. Hinderlijk, luidruchtig gedrag of geluid, samenscholen, het belemmeren c.q.
hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het
verstoren van de openbare orde en veiligheid in de ruimste zin.
4. Het bezit, gebruik of verhandelen van: brandgevaarlijke stoffen, alcohol, drugs
en wapens of andere ongewenste zaken in de ruimste zin die de openbare orde
verstoren.
5. De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van
straatkranten, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren,
bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken
van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of ander
materiaal niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van het management. Het management behoudt zich het recht voor om zonder
opgave van redenen toestemming te weigeren of zaken te verwijderen.
6. Roken en honden in de winkelpassage.
7. Rollerskates, skateboards, (bal)sporten enz.
Aanwijzingen van het management of van de beveiliging dienen te allen tijden (ook
in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd. Personen die door het
management of de beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten
dienen hieraan direct gevolg te geven. Bij overtreding van deze regels of niet
opvolgen van aanwijzingen van het management en/of de beveiliging wordt in alle
gevallen de beveiliging en/of politie ingeschakeld.
In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het management en/of
de beveiliging. Het management is gerechtigd de regels te wijzigen of aan te vullen.
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