
 
 

 

BBQ regels  
 

1. Wanneer er een BBQ plaats vind dient dit altijd te worden aangemeld bij TDVG 
zodat het terras hiervoor gereserveerd word. Zonder reservering is TDVG bevoegd 
de BBQ niet door te laten gaan. 
 

2. Het is NIET toegestaan de BBQ’s te plaatsen onder de overkapping bij de 
roldeuren. Let ook op dat je niet te dicht bij de droogloop van het YES!Delft 
gebouw naar YES!Labs gaat staan. In deze sluis hangen brandmelders die door 
de rook af kunnen gaan. 
 

3. De BBQ’s mogen uitsluitend op het terras geplaatst worden. Gasfles dient ten aller 
tijden buiten te worden opgeslagen. 
 

4. Een kolen BBQ is niet toegestaan. 
 

5. De picknickbanken staan vast op het terras en dienen ook te blijven staan. 
 

6. De organisator zorgt ingeval van regenachtig weer dat een brandvrije partytent 
beschikbaar is om boven de BBQ’s te plaatsen.  
 

7. Indien er slecht weer (> 60% kans op neerslag en windsnelheden van 6Bft of 
meer) wordt voorspeld, TDVG een BBQ niet zal toestaan. 
 

8. Als blijkt dat er gebruik is gemaakt van het bedrijfsrestaurant dan wordt achteraf 
€ 100 in rekening gebracht voor het gebruik en de schoonmaakkosten.  
 

9. Gebruik van de professionele keuken is NIET toegestaan. Tenzij er een 
professionele cateraar is ingehuurd en dit is afgestemd met de huidige interne 
cateraar. Alternatieven dienen ten aller tijden met TDVG te besproken worden. 
 

10. Nooduitgangen en vluchtroutes mogen niet geblokkeerd zijn en moeten 
vrijgehouden worden van obstakels. De terrasdeur mag niet worden geblokkeerd 
of opengezet worden. Dit om schade te voorkomen. 
 

11. De openingstijden van het gebouw blijven gehandhaafd. NB. De sluitronde is om 
23.00 uur. 
 

Direct na de BBQ dient alles opgeruimd en/ of schoongemaakt te worden zowel 
binnen als buiten. Met name voedselresten en drankresten dienen meteen verwijderd 
te worden en in gesloten vuilniszakken in daarvoor bestemde containers/ glasbakken. 
Geopende flessen dienen leeggegooid te worden dan wel afgesloten en opgeruimd. 
NB. Houdt rekening met deze schoonmaaktijd in relatie tot de sluitronde om 23.00 
uur. 
 
 

 

 


