
 

INSTRUCTIES BARDIENST 
 
Allereerst bedankt dat je bardienst wilt draaien! Vele handen maken licht werk!  
 
BELANGRIJK in verband met de wetgeving omtrent het schenken van alcoholische dranken:  
 

1. Er mag geen alcohol worden verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. 
2. Iedere jongere tot 25 jaar die alcohol koopt moet zijn/haar legitimatie laten zien. Als 

het niet wordt getoond, mag er geen alcohol worden meegegeven.  
3. Bij twijfel altijd om legitimatie vragen. 
4. Er mag pas na 13:00 uur alcohol worden geschonken. 
5. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet achter de bar. 
6. Tijdens de bardienst mag je zelf geen alcoholische dranken nuttigen.  

 
Bij het niet handhaven van bovenstaande regels kan de gemeente ons een hoge boete of 
schorsing van de horeca- en/of drankvergunning opleggen. Er wordt geregeld gecontroleerd.   
 
INSTRUCTIES omtrent gratis consumpties (lees: drankjes):  
 

1. Als vrijwilliger mag je tijdens je bardienst maximaal 2 consumpties gebruiken. Deze 
consumpties moeten altijd worden weg geboekt in de kassa als “eigen gebruik”.  

2. Andere vrijwilligers (scheidsrechters, coaches etc.) mogen alleen tegen inlevering van 
een muntje een gratis consumptie nuttigen. Ook deze moet je wegboeken als “eigen 
gebruik”.  

 
WAT TE DOEN tijdens de bardienst:  

 
1. In de eerste plaats verkoop je drankjes en versnaperingen. Warme snacks en 

broodjes worden door het keukenpersoneel bereid en verkocht. Men kan betalen 
middels de pinpas of met contant geld.  

2. Je houdt de bar en de tafels schoon. Doekjes zijn in de keuken te vinden.  
3. Je veegt de vloer aan als je constateert dat het vies is.  
4. Je haalt lege glazen op in de kantine en op het terras.  
5. Prullenbakken legen als ze vol zijn.  
6. Zorg voor een schone kantine!  
7. Voor het einde van je bardienst zorg je dat de voorraden zijn bijgevuld. Informeer bij 

de vaste barmedewerker waar alles ligt opgeslagen.  
 
 
We hopen dat alles zo duidelijk is. Natuurlijk kun je met je vragen altijd terecht bij de vaste 
barmedewerker.  
 
Veel plezier en bedankt!      
 
De Horeca Commissie 


