CHECKLIST VOOR ORGANISATOREN:

ROKEN EN ALCOHOL OP FUIVEN
Deze checklist bevat maatregelen die je als organisator van een fuif minstens moet nemen om inbreuken
tegen de wet op roken en alcoholgebruik tegen te gaan. Als organisator riskeer je immers een boete van
156 tot 18000 euro wanneer je alcohol serveert aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of wanneer het
rookverbod onvoldoende wordt toegepast op de fuif.
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▢▢ Het is duidelijk waar welke leeftijdsgroep moet
aanschuiven.

▢▢ Er hangt zichtbaar op dat elke fuifganger een
leeftijdsbewijs met foto moet klaarhouden

▢▢ Aan de inkom wordt de leeftijd van elke fuifgan-

ger gecontroleerd. Fuifgangers die geen leeftijdsbewijs bij hebben krijgen een bandje voor
-16.

