
HUISREGELS

Welkom bij Levenslang Amsterdam!

▪ Levenslang Amsterdam vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt.
We verwachten daarom een open houding van onze bezoekers ten opzichte
van andere gasten en personeel, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele
geaardheid of godsdienst;

▪ Levenslang Amsterdam tolereert geen enkele vorm van intimidatie. Ons
personeel is er voor je indien je enige vorm van intimidatie ondervindt of
opmerkt. Onze werknemers zijn bekwaam en opgeleid om de veiligheid van
onze bezoekers te waarborgen;

▪ Levenslang Amsterdam tolereert geen enkele vorm van intimidatie. Ons
personeel is er voor je indien je enige vorm van intimidatie ondervindt of
opmerkt. Onze werknemers zijn bekwaam en opgeleid om de veiligheid van
onze bezoekers te waarborgen;

▪ Levenslang Amsterdam tolereert geen enkele vorm van vandalisme;
▪ Bezoekers die agressief, baldadig, homofobisch, transfobisch, seksistisch,

racistisch of vandalistisch gedrag vertonen kunnen van het terrein worden
geweerd of verwijderd.

▪ Bezoekers van de club dienen op donderdag 18 jaar en vrijdag t/m zondag 21
jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kan om legitimatie worden gevraagd. Indien je
deze niet kan laten zien, is onze bewaking genoodzaakt je toegang te
ontzeggen. Ook gedurende de avond kan om legitimatie worden gevraagd;

▪ Als je bij Levenslang Amsterdam naar binnen wilt stem je ermee in dat de
bewaking je mag visiteren. Als je hier niet mee instemt kan de toegang
geweigerd worden;

▪ Bezoekers die bij aankomst zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs,
kunnen worden geweigerd;

▪ Om de sfeer binnen Levenslang Amsterdam te waarborgen, kunnen grotere
groepen, vrijgezellenfeesten en andere sfeerbepalende groepen de toegang
worden geweigerd;

▪ In het restaurant van Levenslang Amsterdam is het toegestaan om uw hond
en/of andere huisdieren mee naar binnen te nemen. Echter is het niet
toegestaan uw huisdier mee te nemen naar clubavonden;

▪ Handel en bezit van drugs is niet toegestaan. Aangetroffen drugs worden
ingenomen en zijn reden de bezoeker toegang te weigeren;

▪ Het is verboden om enige vorm van vloeistoffen mee de club in te nemen;



▪ Handel en bezit van wapens is niet toegestaan. Aangetroffen wapens worden
ingenomen en overhandigd aan de politie, en zijn reden de bezoeker toegang
te weigeren. Levenslang Amsterdam behoudt het recht om de persoon in
kwestie over te dragen aan de politie;

▪ Bij Levenslang Amsterdam zijn we volledig cashless. Wel kan het zo zijn dat
een organisatie die bij ons een feest organiseert enkel cash als entreegeld
accepteert;

▪ Levenslang Amsterdam is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen,
zowel in de kluisjes of op het terrein. Je kunt altijd mailen naar
info@levenslang.amsterdam om te checken of je verloren items gevonden
zijn.

▪ Het lichtplan in Levenslang Amsterdam kan gevaarlijk zijn voor mensen met
epilepsie of hen die in het verleden een beroerte hebben gehad. Levenslang
Amsterdam legt de verantwoordelijkheid bij de bezoeker en is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor enig leed of schade die hierdoor kan ontstaan;

▪ Heb je epilepsie, suikerziekte of andere allergieën waarvoor je te alle tijde
medicatie bij je moet dragen, zorg dan dat je dit aan de hand van een
doktersvoorschrift kan aantonen. In de ideale situatie is er iemand bij je die
weet hoe zij de medicatie voor jou kunnen toedienen;

▪ Onze deuren sluiten om 02:00 (uitzonderingen zoals ADE daargelaten). Het is
hierna niet meer mogelijk om via doorsale of met een ticket uit de
voorverkoop naar binnen te komen. We adviseren je daarom om vroeg te
komen, en van een lange avond te genieten;

▪ Neem alleen je eigen spullen mee naar huis. Laat onze glazen of overige
voorwerpen binnen onze poorten zodat wij ook de volgende clubnacht een
gezellige sfeer kunnen neerzetten voor andere bezoekers;

▪ Denk aan onze buren en aan je eigen veiligheid wanneer je Levenslang
Amsterdam verlaat. Vertrek zo stil mogelijk en blijf niet op straat hangen;

▪ Levenslang Amsterdam behoudt zich het recht om bezoekers die zich niet aan
deze regels houden van ons terrein te weren of te verwijderen.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze bezoekers ook veilig blijven nadat ze
Levenslang Amsterdam verlaten. Het omliggende gebied van het Bajeskwartier is
nog vol in verbouwing. Hierdoor is de directe omgeving nog onbewoond en kan het
wat desolaat aanvoelen. Hou hier rekening mee en fiets/loop samen met iemand
anders.
Heb je hulp nodig om veilig thuis te komen, laat het dan weten aan ons personeel
zodat zij je eventueel een handje kunnen helpen.


