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Wij streven er naar om het bezoek van al onze gasten naar wens te laten verlopen. Daarom zijn er een aantal 
regels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk om deze regels door te nemen en na te leven. 
 
 Kom op tijd: Interactie Sport- en Cultuurbedrijf Ermelo B.V. wil de voorstelling graag op tijd laten 

beginnen. Na aanvang van de voorstelling kunnen wij de toegang tot de theaterzaal niet garanderen. Je 
wordt alleen toegelaten als het optredende gezelschap of de artiest hiertegen geen bezwaar heeft en het 
publiek hier geen last van ondervindt. Wanneer een voorstelling geen pauze heeft, kan dit betekenen dat 
je geen toegang meer krijgt tot de theaterzaal.  

 Smartphones en andere apparatuur: Gun je telefoon of andere apparatuur ook een heerlijke avond uit! 
Wij verzoeken je vriendelijk om je telefoon en andere apparatuur die hinderende geluiden of signalen 
kunnen geven uit te schakelen en op te bergen.  

 Fotograferen en filmen: Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Interactie Sport- en 
Cultuurbedrijf bedrijf Ermelo B.V., de organiserende instelling en/of het optredende gezelschap om foto’s 
en/of opnames te maken in De Dialoog. 

 Eten en drinken: Het is niet toegestaan om drank en/of etenswaren mee te nemen in de theaterzaal van 
De Dialoog. Ook consumpties aangeschaft in De Dialoog mogen niet meegenomen worden de zaal in en 
dienen in de foyer genuttigd te worden.  

 Garderobe: De garderobe bij De Dialoog wordt gedurende de voorstelling afgesloten. Wij adviseren om 
geen waardevolle spullen achter te laten in je jas. De Dialoog stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of 
diefstal van de spullen die je achterlaat bij de garderobe.  

 Roken: In de gehele accommodatie De Dialoog geldt een algemeen rookverbod, ook het roken van e-
sigaretten valt hieronder. Ook is het gebruiken, verhandelen en dragen van verdovende middelen 
verboden.  

 Privacy: Interactie Sport- en Cultuurbedrijf Ermelo B.V. neemt je privacy zeer serieus, alle gegevens 
worden dan ook behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Echter om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens 
verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. 

 Algemene bezoekersvoorwaarden: Naast de huisregels hanteert Interactie Sport- en Cultuurbedrijf 
Ermelo B.V. ook algemene bezoekersvoorwaarden. 

 
Met het betreden van onze accommodatie geef je aan, je te houden aan de hier geldende huisregels. Bij 
het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld. 
 
Namens de directie van Interactie Sport- en Cultuurbedrijf Ermelo B.V. wensen wij jou een prettig verblijf in 
onze accommodatie! 

Huisregels De Dialoog 
 
Van harte welkom! 
 


