Huisregels


Almere Jungle vraagt je vriendelijk om gebruik te maken van een winkelmandje, het is niet
toegestaan winkelwagens van andere winkelbedrijven te gebruiken. Vanzelfsprekend staat
Almere jungle niet toe dat geprepareerde middelen (tassen en kinderwagens etc.) worden
meegenomen.



Klanten moeten altijd geïdentificeerd kunnen worden, het gezicht dient om die reden
waarneembaar te zijn. Het is daarom niet toegestaan om bijvoorbeeld de capuchon op te
houden. Het is klanten niet toegestaan om andere ruimtes dan de winkel , horeca en/of De
jungle te betreden.



Het nuttigen van eigen gebrachte eten en drinken is ten alle tijden niet toegestaan. Het is
niet toegestaan in de winkel te roken.



Dieren worden niet toegelaten in onze Jungle, behalve honden mits zij aangelijnd zijn.



Het is niet toegestaan om artikelen uit het zicht bij je te dragen voordat je betaald hebt.



Almere Jungle heeft haar artikelen zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Indien het vermoeden
bestaat van winkeldiefstal, vraagt Almere Jungle je vriendelijk mee te werken aan nader
onderzoek van kleding en tassen, en de mogelijke aankoop bon te tonen, om misverstanden
te voorkomen.



Almere Jungle doet onder meer aangifte bij de politie:
- bij winkeldiefstal
- als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen
- er vals geld wordt uitgegeven



Camera-apparatuur is er voor veiligheid van klant en medewerker, maar wordt ook gebruikt
voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. Almere Jungle gaat hier met
grote zorgvuldigheid mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens nauw in acht.



Almere Jungle controleert als standaardprocedure al het geld op echtheidskenmerken; We
accepteren geen biljetten hoger dan € 50,-.



Almere Jungle rondt contante betalingen af op € 0,05.



In het belang van privacy en veiligheid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met de privacy van onze medewerkers. Er mogen niet ongevraagd foto’s gemaakt
worden van hen.



Almere Jungle heeft de mogelijkheid haar klanten een winkelontzegging voor de duur van
maximaal één (1) jaar op te leggen wanneer de huisregels niet worden nageleefd.



Bij een bezoek aan Almere Jungle gaat u akkoord met onze huisregels.

