
 

 

 

KASPROCEDURE MERWEDE/MULTIPLAAT  

✓ Bardienst is altijd met drie personen, op trainingsavonden 1 of 2 personen.  
 

✓ Alleen de bardienst is toegestaan achter de bar (uitgezonderd leden van de 
kantinecommissie).  
 

✓ Doordeweeks kunnen mensen alleen met pin betalen, behalve op woensdag want dat is een 
wedstrijddag. Op woensdag moet de geldzak gehaald worden bij Esther Spruijt 
(Nachtegaallaan 21) of bij Bianca Kalis (Krabbelaar 56) en de geldzak moet daar ook weer 
teruggebracht worden. Dit hoeft niet op zaterdag dan is de geldzak al aanwezig.  
 

✓ Op de dinsdag-  en donderdagen moet de sleutel opgehaald worden bij Esther of Bianca 
 

✓ De kassa hoef je alleen aan te zetten met knopje rechtsonder achter het beeldscherm.  
Je hebt geen code nodig. Lukt dit niet dan kun je Esther Spruijt (06-46616722) of Jelle Bijlsma 
(06-19448900) bellen.  
 

✓ Sla alle verkochte artikelen en consumpties aan op de kassa. 
 

✓ Alleen de bardienst rekent af en bedient de kassa.  
 

✓ Alcohol wordt alleen geschonken aan mensen van 18 jaar en ouder, wij kunnen om een ID 
vragen.  
 

✓ De bardienst heeft recht op 1 consumptie per uur (alleen koffie, thee of limonade). De 
consumpties worden opgeschreven op een blaadje die ligt op de bar of in de la van de kassa.  
 

✓ Om 22u50 laatste ronde en om 23u00 uiterlijke sluiting van de bar. Iedereen dient afgerekend 

te hebben (geen openstaande rekeningen meer). ✓ Na sluiting bar, kassa sluiten door uit te 
loggen met het icoontje rechtsboven op het kassascherm. Overdracht aan kantinecommissie.  
 

✓ Na sluiting van de bar moeten alle deuren, ook die in de kleedkamers, op slot en het alarm 
moet aangezet worden. Het alarm bevindt zich rechts van de buitendeur, beschrijving staat 
erbij.  

 

LET OP  
De bardienst is verantwoordelijk voor de kassa gedurende de bardienst. Gedraag je daar 
ook naar, en geef anderen geen toegang tot de bar en het kassasysteem. Overdragen van 
de kassa tijdens bardienst is niet toegestaan. 
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