
Onze huisregels voor het gebruik van het dakterras

Waarom
Om het  gebruik en het genot van het dakterras van gebouw 
TQ voor iedereen op Strijp-T zo gemakkelijk, duidelijk, netjes, 
veilig en gebruiksvriendelijk te maken, hierbij een toelichting 
op een aantal ‘huisregels’.

Voor Wie
Strijp-T bewoners, ofwel de medewerkers en gast van 
bedrijven die op Strijp-T zijn gevestigd.

Wat kan er allemaal
Veel en bijna alles. Vandaar dat enige afstemming 
noodzakelijk is. We maken onderscheid tussen recreatief 
gebruik en een event.

Recreatief gebruik
Bij recreatief gebruik wordt bedoeld: er verblijven om er 
bijvoorbeeld je brood op te eten of iets te drinken met je 
collega’s of gasten. Hiervoor is het dakterras vrij en gratis 
toegankelijk en is reservering niet nodig. Tenzij (een gedeelte 
van) het dakterras exclusief is gereserveerd.

Als iedereen zorgt dat het netjes blijft en ook weer zo 
achterlaat, dus ook stoelen en tafels weer terug zetten waar 
ze stonden, kan iedereen blijven genieten van een schoon 
en net dakterras.

Wil je exclusief gebruik, dan dit even melden bij  
Kris studio Culinair. Zo blijft er regie over het dakterras en 
kan Kris studio Culinair je ondersteunen mocht dat nodig 
zijn. Waar nodig zullen kosten in rekening gebracht kunnen 
worden omtrent schoonmaak en beveiliging.  
 

Event
Van een event is sprake als het om een georganiseerde/
geplande borrel, BBQ of ander zakelijke bijeenkomst 
gaat. Om een event te organiseren zal dit altijd in 
overleg gebeuren met Kris studio Culinair. Zij maken een 
reservering voor jullie op het dakterras en betaal je voor 
de dienstverlening van Kris studio Culinair. Kris studio 
Culinair denkt heel graag mee in jullie wensen en kunnen 
een compleet event op maat maken. Er zijn verschillende 
arrangementen beschikbaar en diverse opties bespreekbaar. 
Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Dit 
geldt voor zowel voor de tent op het dak als voor het gehele 
dakterras.

Catering
Op de gehele dakterras is Kris studio Culinair de 
(coördinerende) horeca exploitant. Het gebruik van 
consumpties bij de tent en bijbehorend dakterras verloopt 
altijd en uitsluitend via Kris studio Culinair

Contact Kris studio Culinair 
info@krisstudioculinair.nl
+31  6  10 94 47 30

Wat kan er dus niet
Het gebruik van het dakterras is uitsluitend bedoeld voor 
zakelijk gebruik, ondernemers gerelateerde bijeenkomsten. 
Primair voor de bedrijven op Strijp-T. Bedrijven van buiten 
Strijp-T in overleg met Bob en/of Boudie (relatiebeheer/
acquisitie doeleinden). Geen privé particulier feestjes, 
huwelijken etc. Roken is niet toegestaan.

WELKOM OP HET DAKTERRAS!

Er is op het dakterras ook camera toezicht voor veiligheidsredenen.


