
 

 

- Racism, misogynistic or homophobic behaviour will not be tolerated. 

- Entrance can be denied when lack of respect is shown to fellow visitors, employees or to the building.  

- Using and/or dealing soft or hard drugs is prohibited. 

- Smoking is not allowed within the buildings of Forty Five. 

- Every object that can be used as a weapon is strongly prohibited. Purses, backpacks and other bags will 

be checked on entering the premises.  

- Drinks and snacks that weren’t purchased in Forty Five are prohibited. 

- Forty Five is not liable for any loss of clothing or other possessions of its visitors. 

- Please respect our neighbours night’s rest and keep it down outside.  

- The minimum age to attend parties is 16. An exception can be made when parties are being organised 

by secondary schools or youth organisations. Always bring your ID to Forty Five to verify your age.  

- It’s forbidden to hang out posters in Forty Five or on the façade. 

- Flyers can only be put in the leaflet racks at cloakroom and coin sale.  

- Flyers are not to be distributed to visitors on entering or leaving the building. Distributing flyers in the 

outside area of the building  (e.g. behind windshield wipers) is also prohibited.  

- Stickers cannot be put on any walls, floors, ceilings, doors, windows, mirrors, sanitary ware or other 

furniture in Forty Five. 

 

 

- Racisme, vrouw- en/of homo-onvriendelijk gedrag wordt niet getolereerd. 

- Bij gebrek aan respect voor medebezoekers, medewerkers of voor het gebouw kan de toegang 

geweigerd worden. 

- Gebruik van en handel in soft- en harddrugs is verboden. 

- Roken is verboden in Forty Five. 

- Elk voorwerp dat als wapen in aanmerking kan komen is verboden.  Om die reden worden handtassen 

en rugzakken gecontroleerd aan de inkom. 

- Alle niet in Forty Five gekochte dranken en snacks zijn verboden. 

- Forty Five is niet aansprakelijk voor het verlies van kleding en/of andere eigendommen van bezoekers. 

- Respecteer de nachtrust van onze buren en hou het buiten rustig. 

- De minimumleeftijd om fuiven bij te wonen is 16 jaar.  Een uitzondering geldt soms voor fuiven van 

jeugdverenigingen en middelbare scholen.  Neem altijd je identiteitskaart mee naar Forty Five zodat je 

je leeftijd kan bewijzen. 

- Het is verboden affiches op te hangen in Forty Five of op de gevel. 

- Flyers mogen enkel gelegd worden in het flyerrek aan vestiaire en bonnenverkoop. 

- Er mogen geen flyers overhandigd worden aan bezoekers die de zaal betreden of verlaten.  Ook flyeren 

op het buitenterrein (vb. onder ruitenwissers) is verboden.  

- Er mogen geen stickers geplakt worden aan wanden, vloeren, plafonds, deuren, vensters, spiegels, 

sanitair of meubilair in Forty Five. 


