Huisregels Raysland
1. Parkeren is geheel voor eigen risico en alleen toegestaan in de daarvoor
bestemde vakken of op het grote parkeerterrein even buiten de omheining van
Raysland.
Men dient de doorgang op het terrein te alle tijden vrij te houden i.v.m. de 112hulpdiensten en privé voertuigen.
2. Roken in de studio's is ten strengste verboden, buiten is een aparte rookruimte.
3. De garderobe bevindt zich op de begane grond of in studio 3
4. Gasten kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op de begane
grond. Het betreden van de privévertrekken van Raysland is ten strengste
verboden.
5. Raysland is niet aansprakelijk voor verlies, schade aan, of diefstal van
goederen.
6. Raysland stelt zich niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor menselijk
letsel dat ontstaat tijdens het verblijf in de studio's en /of op het Raysland
terrein.
7. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren of consumpties is niet
toegestaan. Aan de Raysland bar zijn diverse dranken en versnaperingen
verkrijgbaar. Deze dienen uitsluitend aan de bar ruimte genuttigd te worden
en direct contant te worden afgerekend.
8. Het is ten strengste verboden tegen de muren en wanden te leunen. In elke
ruimte zijn eventueel zitmeubelen aanwezig waar men gebruik van kan maken.
9. Het onachtzaam of moedwillig aanbrengen van schade aan apparatuur,
instrumenten en overige eigendommen van Raysland wordt bij diegene(n) die
verantwoordelijk is/zijn voor de schade in rekening gebracht.
10.De gebruikte apparatuur, instrumenten, snoeren, mics ect. dienen te alle tijden
te worden geroutineerd op de plaats van herkomst. Bij diefstal of het zich toe
eigenen van Raysland-eigendommen wordt direct aangifte gedaan bij de politie
en zullen de eventuele onkosten in rekening gebracht worden bij de
perso(o)n(en) in kwestie.
11. Huisdieren zijn niet toegestaan in de Raysland studio's.
12.Om uw en onze eigendommen en veiligheid te waarborgen is er camera
toezicht.
Onder Raysland wordt verstaan: Het gehele terrein rond de villa binnen de
omheining, alle overige gebouwen op het terrein, alle begaanbare ruimtes van de
Raysland studio's (waaronder studio 1,2,3 en 4, controleruimte, bar, toiletten,
garderobe), alle prive vertekken van de villa.
Aan dit reglement kunnen geen rechten worden ontleend.
Raysland behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk gewenst moment aan te
passen.

