Huisregels Columbus Cannabisstore
Het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de opgestelde huisregels.
Legitimatie 18+
Je kunt je altijd legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Ben je 18 jaar of ouder,
geen probleem. Ben je jonger, dan kunnen wij
je helaas niet toelaten. Als je geen geldig
legitimatiebewijs kunt tonen, dan kunnen we
je helaas niet helpen in de shop. Toon jij een
ongeldig of vals legitimatiebewijs zijn wij
genoodzaakt contact op te nemen met de
politie.

Parkeren auto, brommer of fiets
Zet jouw auto, brommer of fiets op de
daartoe bestemde plekken. Doe je dat niet,
dan kunnen we je in de shop niet helpen. Klik
hier voor de parkeerplekken in de buurt. Kom
je met de auto? Gebruik dan geen marihuana
om vervolgens achter het stuur te stappen.
Dit is verboden en hier staan wettelijke
straffen op en als wij het nodig vinden kunnen
we de instanties inschakelen.

Kleding/ hoofddeksels
Wij willen jou graag aan kunnen kijken, dus
geen helmen, zonnebrillen, of andere
kledingstukken die het grootste deel van
jouw hoofd/ jouw ogen bedekken.

Hoeveelheid
Je mag maximaal 5 gram per dag kopen. Je
mag niets doorverkopen. Doe je dit wel, zijn
we genoodzaakt direct contact op te nemen
met de politie. Natuurlijk geldt dit ook voor
het doorverkopen of doorgeven aan
minderjarigen; dit is strafbaar.

Consumpties
Consumpties zijn verplicht dus bestel gerust
wat te drinken of snacken. Wel even gelijk
afrekenen, we doen geen bestellingen op
rekening. We verkopen geen alcoholische
dranken en het is niet toegestaan om langer
dan 2 uur in de shop te blijven of om eigen
consumpties mee te nemen.
Gedrag
Geen discriminatie, diefstal, agressie of
intimidatie. Dit zijn allemaal gedragingen die
wij absoluut niet tolereren. We zullen je dan
verzoeken de shop te verlaten en eventueel
instanties in schakelen mocht dit nodig zijn.
We zijn een sociale gelegenheid en we staan
voor een open, prettige en veilige sfeer. Volg
ook altijd eventuele verzoeken van ons op.
Wapens
Het is niet toegestaan wapens in bezit te
hebben in of om de shop. Wij nemen dan
direct contact op met de politie en ook hier
geldt een zerotolerance beleid en ben je niet
meer welkom in onze shop!
Mobiele telefoon
We willen je vragen om het gebruik van jouw
mobiel te beperken tot een minimum. Je kunt
gebruik maken van het Columbus Wireless
Internet, maar wij zien graag dat het je niet
weerhoudt om sociaal te doen met jouw
medebezoekers. Telefoneren is niet
toegestaan.

Harddrugs
In het bezit zijn van, of het handelen in hard
drugs, partydrugs en/of alcohol is niet
toegestaan. Wij zijn genoodzaakt om direct
contact op te nemen met de politie en je bent
nooit meer welkom in onze shop.
Zerotolerance!
Rookruimte
Het is niet toegestaan om buiten de
rookruimte roken. De wet bepaalt dat in een
horeca zaak / coffeeshop geen tabak
gerookt mag worden. Daarom hebben wij een
riante rookruimte gecreëerd. Maak hier
gebruik van als je binnen wil roken. Met een
vaporizer hoef je niet per se gebruik te maken
van de rookruimte.
Camerabeelden
Binnen en buiten de Cannabisstore hangen
camera's voor jouw veiligheid en om overlast
tegen te gaan. Mochten we zien dat jij je niet
aan de huisregels of de wet houdt dan wordt
de politie ingeschakeld en kun je een
gebiedsverbod opgelegd krijgen.
Huisdieren
Dieren zijn niet toegestaan in de shop.
LET OP: in de shop is het volledige huisreglement beschikbaar.
Volg vragen of verzoeken van ons altijd op.
Wij kunnen altijd wijzigingen aanbrengen in de huisregels of wij kunnen
besluiten om jou te weigeren.

