
 
 
 
 
 
 
 
                                  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
 
I          LEDEN 
 
1 . 1 .  Leden hebben toegang tot de sociëteit, zij dienen zich te houden aan de door het   
           bestuur der Maatschappij vastgestelde openings- en sluitingstijden. 
 
1 . 2 .  Leden zijn verplicht hun lidmaatschapskaart op verzoek van bestuursleden, 
           deurwacht of bedienend personeel te tonen. 
 
1 . 3 .  Leden zijn verplicht hun introducés in te schrijven in het daartoe bestemde 
           register. 
 
1 . 4 .  Leden zijn aansprakelijk voor overlast en schade van welke aard dan ook die 
           wordt veroorzaakt door henzelf of hun introducés, deze aansprakelijkheid geldt 
           ook t.o.v. de permanente introducés. 
 
1 . 5 .  Leden zijn tevens aansprakelijk voor het volle bedrag der consumpties van hun 
           introducés als deze niet wordt voldaan. 
 
1 . 6 .  Leden of hun introducés, die inbreuk maken op de bestaande bepalingen of 
           op de goede orde, kunnen na te zijn gewaarschuwd op last van het bestuur 
           der Maatschappij of door de gérant worden verwijderd. 
           Aan hen kan tevens door het bestuur der Maatschappij voor een bepaalde 
           tijd de toegang tot de sociëteit worden ontzegd. 
 
1 . 7 .  Zonder bericht vooraf is het mogelijk om meerdere gasten tegelijk (maximaal 3) 
           te introduceren. Een permanent introducé wordt wat dat betreft als 
           introducé beschouwd. Het lid blijft in dit geval financieel verantwoordelijk. 
 
1 . 8 .  Het is leden niet toegestaan dezelfde persoon méér dan eenmaal per maand 
           te introduceren. Deze regel geldt niet voor het introduceren van huisgenoten 
           van het lid, of van permanente introducés. 
           Uitzonderingen ter beoordeling van het bestuur. 
 
1 . 9 .  Eventuele klachten van leden dienen altijd schriftelijk aan het bestuur der 
           Maatschapp0ij te worden voorgelegd. 
 
1 . 10  Geroyeerde en geschorste leden hebben geen toegang tot de sociëteit. 
 
1 . 11  Huisdieren hebben geen toegang tot de sociëteit. 
 
 

Z.O.Z. 
 



II        PERMANENTE INTRODUCËS 
 
2 . 1   Ieder kunstenaarslid of sociëteitslid heeft het recht  één huisgenoot of 
          partner voor te dragen als permanent  introducé.        
 
2 . 2   De houders van een permanente introducékaart hebben zonder introductie 
          door het lid onbeperkt toegang tot de sociëteit. Zij zijn verplicht zichzelf in te  
          schrijven in het hiervoor bestemde deurwachtboek. 
 
2 . 3   De houders van een permanente introducékaart zijn verplicht hun 
          lidmaatschapskaart op verzoek van bestuursleden, deurwacht en bedienend 
          personeel te tonen. 
 
2 . 4   De houders van een permanente introducékaart hebben uitdrukkelijk niet het  
          recht om gasten te introduceren. 
 
2 . 5   De permanente introducé kan op eigen naam geen rekening openen of laten 
          staan. 
 
2 . 6   De permanente introducé heeft gratis toegang tot de door Arti georganiseerde 
           tentoonstellingen. 
 
2 . 7   Verder gelden voor permanente introducés dezelfde rechten en plichten als 
          voor de gewone introducé. 
 
 
III       DE WACHTLIJST, VOORHANGERS EN GEWONE INTRODUCES 
 
3 . 1   Personen die op de wachtlijst staan hebben uitsluitend op introductie toegang 
          tot de sociëteit. Op hen zijn alle bepalingen van toepassing die gelden voor 
          andere introducés. 
 
3 . 2   Huisgenoten gelden als introducés. 
 
3 . 3   Tijdens de periode dat zij “voorhangen” hebben kandidaatsleden onbeperkt 
          toegang tot de sociëteit. Zij dienen zich wel in te schrijven in het deurwachtboek. 
 
3 . 4   “Voorhangers” missen het recht om te introduceren. 
 
3 . 5   Alle in dit reglement genoemde bepalingen die betrekking hebben op introducés 
          zijn op “voorhangers” van toepassing. 
 
3 . 6   “Voorhangers” die gedeballoteerd zijn hebben geen toegang meer tot de 
          sociëteit. 
 
3 . 7   Hetzelfde geldt voor introducés die om welke reden dan ook uit de sociëteit 
          verwijderd zijn, of die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen. 
 
 
IV       OVERIG 
 
4 . 1    De lidmaatschapskaart is persoonlijk. De naam van iedere permanente 
           introducé dient bij het bestuur bekend te zijn. 
 
 
V        SLOTBEPALING 
 
5 . 1    In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.          


