HUISREGELS
Stichting House of Wax Entertainment
Het stichtingsbestuur vindt het belangrijk dat al haar vrijwilligers volgens gelijke waarden deelnemen
aan bijeenkomsten en evenementen. Het stichtingsbestuur vraagt je daarom kennis te nemen van
onderstaande huisregels en deze te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze huisregels geef je
aan het eens te zijn en volgens deze regels te handelen.
Ook tijdens de evenementen hanteren wij deze huisregels.
Bij het participeren aan een evenement van Stichting House of Wax Entertainment Indien u (tijdelijk)
niet in staat bent om aan deze regels te voldoen zal u toegang tot evenementen ontzegd worden.
Bij wijzigingen zal er een nieuw document opgemaakt worden die het huidige, na ondertekening
vervangt. Huisregels en wijzigingen zullen ter inzage worden gepubliceerd op de media van House of
Wax Entertainment. Alleen volledig getekende exemplaren geven recht op deelname aan evenementen
van House of Wax Entertainment.
1. Gedragsregels
A. Binnen House of Wax Entertainment is er geen plaats voor discriminatie, (seksuele)
intimidatie, geweld en diefstal. Iedereen dient zichzelf te kunnen zijn en zich veilig te voelen.
Respect staat binnen de stichting voorop. Mocht één van de eerdergenoemde zaken
geconstateerd worden dan volgt directe ontzeggen tot alle evenementen van House of Wax
Entertainment en neemt de organisatie te allen tijde contact op met de verantwoordelijke
autoriteiten.
B. Roken tijdens evenementen wordt alleen toegestaan achter de schermen en buiten zicht van
publiek.
C. Telefoongebruik wanneer u in kostuum bent wordt enkel toegestaan achter de schermen en
buiten het zicht van publiek.
D. Indien er foto’s en/of filmmateriaal gemaakt wordt achter de schermen dient er rekening te
worden gehouden met de privacy van allen die op het beeldmateriaal verschijnen.
E. Met het oog op veiligheid heeft de organisatie te allen tijde het recht mensen de toegang tot
een evenement te ontzeggen. Aanwijzingen van de organisatie dienen direct opgevolgd te
worden.
F. Indien u een rol krijgt toegewezen of op u neemt, neemt u ook de verantwoordelijkheid
hiervoor op u; u dient dus aanwezig te zijn op de dag dat u de rol heeft en deze rol naar
behoren te vervullen.
G. Mocht u zich niet kunnen vinden in een besluit van het bestuur, niet in staat zijn om deel te
nemen aan evenementen/trainingen of niet beschikken over de nodige goederen voor een rol
of taak, dan wordt er verwacht dat dit duidelijk en tijdig door u wordt aangegeven aan de
organisatie.
H. Geef uw wapens niet zomaar af aan gasten en blijf bij de gast wanneer deze een wapen
hanteren. Houdt bij kinderen altijd het wapen aan de punt vast om hen te assisteren.
I. Er wordt van u verwacht dat u op tijd aanwezig bent op evenementen. Hoe laat dit is zal altijd
tijdig worden gecommuniceerd via één van de hierna genoemde middelen.
J. U wordt op de hoogte gehouden van aankomende evenementen via de groepsapp en de
Facebook pagina van House of Wax Privé - Evenementen. Hier kunt u ook terecht voor
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eventuele vragen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de app of Facebook pagina in de
gaten te houden voor o.a. informatie over evenementen, aanmeldtermijnen, kledingeisen,
taak- en rolverdeling. Het bestuur of overige leden van House of Wax Entertainment zijn hier
nooit voor verantwoordelijk.
Voordat een evenement begint, wordt er door de organisatie een informatieve voorlichting
over de dag gehouden. Er wordt van u verwacht dat u hierbij aanwezig bent.
Het is het lid verboden om zonder voorafgaande toestemming van House of Wax
Entertainment binnen een straal van 100 kilometer rondom Breda een soortgelijke
evenementenbureau op te zetten binnen een jaar na opzegging van het lidmaatschap bij
House of Wax Entertainment. Bij overtreding van deze regel is het voormalig lid House of Wax
Entertainment een bedrag van €1000,- verschuldigd en lidmaatschap wordt per direct
beëindigd.
Het lid gaat akkoord met geheimhouding van alles wat hij/zij leert en wat intern wordt
besproken bij House of Wax Entertainment.
Iedereen in House of Wax Entertainment telt als visitekaartje voor de groep. Draag de naam
met trots en gedraag u netjes wanneer u in groepsverband met House of Wax Entertainment
bent.

2. Eigen verantwoordelijkheid
A. Er wordt verwacht dat u zelf vervoer naar de locatie van een evenement regelt. House of Wax
entertainment is hier niet verantwoordelijk voor tenzij vooraf anders overeengekomen.
B. Er wordt alleen toegang tot een evenement verleend bij actieve deelname aan de voorbereide
show, experience of andere uiting die door House of Wax verzorgd wordt. Daarbuiten is
iedere toegang tot een evenement voor eigen verantwoording en rekening. Personen die op
de reservelijst staan voor een evenement vallen niet onder actieve deelname, zij zijn zelf
verantwoordelijk voor hun toegang en bezoek aan het evenement.
C. In principe zijn parkeerkosten voor eigen rekening tenzij de organisatie parkeerkaarten
beschikbaar stelt. In deze situatie bepaald het bestuur de regels voor het verkrijgen van een
parkeerkaart.
D. Er wordt van u verwacht te beschikken over de kledij die nodig is voor het desbetreffende
evenement. House of Wax entertainment is hier niet verantwoordelijk voor tenzij vooraf
anders overeengekomen.
E. Wanneer er eten vanuit de organisatie wordt verzorgd, dient u uiterlijk één week voor het
evenement aan te geven of u hier gebruik van maakt. Indien dit niet tijdig wordt doorgegeven
is House of Wax Entertainment hier niet verantwoordelijk voor.
F. Bij voedingseisen anders dan ‘geen voedingseisen’ of ‘vegetarisch’ zijn deze voor eigen
verantwoording, tenzij anders overeengekomen met het bestuur en rekening houdend met de
mogelijkheden van de betreffende locatie.
G. Indien het evenement een historisch karakter heeft, dient u bewust bezig te zijn met een
activiteit uit de tijdsperiode die wordt uitgedragen.
H. Indien het evenement een historisch karakter heeft dient u in het bezit te zijn van historisch
onderbouwd eetgerei. Indien u dit niet heeft nuttigt u uw eten en drinken achter de
schermen.
I. Indien u aanwezig bent bij een evenement van House of Wax Entertainment dient u zelf te
zorgen voor eventuele slaapspullen en andere benodigdheden in het geval van een
overnachting.
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Eigen tenten en luifels kunnen enkel in overleg met de organisatie van House of Wax
Entertainment worden meegenomen naar een evenement. U dient dit aan te geven voor de
uiterlijke inschrijfdatum van het evenement.
Huisdieren kunnen enkel in overleg met de organisatie van House of Wax Entertainment
meegenomen worden naar een evenement. U dient hiervoor uiterlijk 2 weken voor aanvang
van het evenement contact op te nemen met de organisatie.
Familie en/of vrienden of andere derden zijn niet onaangekondigd welkom op een evenement
van House of Wax Entertainment. Wanneer u een introducé wenst mee te nemen dient dit
van te voren bij de organisatie te worden aangevraagd.
Het is personen onder de 18 jaar te allen tijde verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te
hebben.
Personen onder de 18 jaar worden altijd begeleid door een capabele volwassene die de
verantwoordelijkheid draagt. Er dient voorafgaand aan een evenement bij de organisatie te
worden aangegeven wie dit is.
Het stichtingsbestuur, de organisatie, eigenaar van de locatie, eventueel personeel of andere
derden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële
en/of immateriële schade die u tijdens het evenement mocht ondervinden.
Het betreden van de evenementlocatie is geheel op eigen risico.
U stemt ermee in dat eventueel gemaakt beeldmateriaal voor promotionele en commerciële
doeleinden gebruikt mag worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
Indien u niet akkoord bent hiermee dient u dit tijdig bij de organisatie aan te geven.
Er wordt van ieder lid verwacht een eigen WA verzekering te hebben, een goede
ziektekostenverzekering wordt ook aangeraden maar is niet verplicht. House of Wax
Entertainment is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verlies van persoonlijke
eigendommen.
Indien er tussen u en het stichtingsbestuur een uitzondering wordt gemaakt over een van
deze regels, gaat alleen deze regel niet voor u op. De andere regels blijven van kracht.
Wanneer u deelneemt aan evenementen van House of Wax Entertainment staat plezier voor
op. Gebruik uw gezond verstand zodat het voor een ieder leuk blijft.
Veiligheidsregels:
o Tijdens openingstijd wordt er bij evenement van House of Wax entertainment geen
alcohol genuttigd. Drugs zijn te allen tijde verboden op het evenemententerrein.
o De organisatie dient op de hoogte gesteld te worden over eventueel
medicatiegebruik.
o Het veld wordt enkel betreden met battle ready wapens. Scherpe wapens zijn bij
shows en evenementen op het veld niet toegestaan. Bij sommige evenementen zijn
wapens geheel niet toegestaan. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken.
o Eigen materiaal dient altijd vooraf ter controle bij de organisatie weggelegd te
worden.
o Eventuele privé situaties blijven privé. Wanneer er wordt gevochten in showverband
verwachten we dan ook dat u deze privé gevoelens niet mee het veld op neemt en
geen onveilige situaties creëert. Wanneer wordt vermoed dat u dit niet kan, kan u
toegang tot het gevecht worden ontzegd.
o In het geval van een ongeval of verwonding tijdens een gevecht blijft u bij uw partner
en verzorgt u deze. Meld het ongeval bij een trainer, leidinggevende of EHBO-er. Bij
eventuele verdere stappen in de hulpverlening (een rit naar de EHBO oid.) blijft uw
ook bij het slachtoffer, mits u hiertoe in staat bent.

3. Aanwezigheid en lidmaatschap
A. Er wordt een minimum aanwezigheid bij evenementen van House of Wax Entertainment
gehanteerd. U bent in staat om minimaal één weekend, of twee losse dagen per jaar aanwezig
te zijn op een evenement.
B. Wanneer u langer dan één jaar lid bent van House of Wax Entertainment wordt er verwacht
dat u beschikt over minimaal één correcte set kleding van een niveau wat door House of Wax
entertainment verwacht wordt.
C. Indien u langer dag één jaar lid bent van House of Wax Entertainment en u wilt meer
tijdsperiodes meedoen, wordt er verwacht dat u zelf de kledij van afdoende niveau bezit.
D. Indien u langer dan één jaar lid bent van House of Wax Entertainment, kan er van u verwacht
worden dat u nieuwe leden onder uw hoede neemt tijdens een evenement.
E. Na ontvangst van een volledig ondertekend regelement en inschrijfformulier kan iemand
deelnemen bij House of Wax Entertainment, met uitzondering van de proefperiode.
F. Opzeggen moet zwart op wit gebeuren middels een mail naar
Info@houseofwaxentertainment.com
G. Bij het breken van één van de eerder genoemde regels zal u verwijderd worden uit het
evenement en indien nodig geacht zal schorsing of verwijdering uit de groep hierop volgen.
Namens het Stichtingsbestuur van de Stichting House of Wax Entertainment.
Cor Vermeulen
Lisa-Marie Vermeulen
06-20088365

Willeke Vermeulen
Ellen Drost – van Velze
06 11015641

Info@houseofwaxentertainment.com
Na ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van de bovenstaande regels en u hieraan te
houden.

Datum:
Handtekening en naam lid:

Handtekening en naam namens stichtingsbestuur:

Handtekening en naam ouder/voogd:

Neem je ook deel aan F.I.G.H.T en/of de Cavalerie: Dan krijg je voor deze onderdelen aanvullende
regelementen voor ondertekening.

