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Om de orde in de door haar beheerde kantines te kunnen handhaven behoudt
Olympus zich het recht voor mensen de toegang tot deze kantines te ontzeggen
door het instellen van een kantineverbod. Een kantineverbod kan uitgevaardigd
worden in de volgende gevallen:
- Herhaaldelijke overtreding van de kantineregels en negeren van waarschuwingen.
- Oneigenlijk gebruik van de kantine en/of de daarin aanwezige apparatuur
- Algeheel wangedrag
- Op verzoek van een bestuur van één der lidverenigingen
Wanneer één van bovenstaande het geval is, wordt in eerste instantie een
tijdelijk kantineverbod met een duur van één week ingesteld. Een dergelijk
tijdelijk verbod kan worden ingesteld door:
- Het bestuur van Olympus
- Een lid van de voorraadcommissie
- De voorzitters van de kantinecommissies
- Het bestuur van een lidvereniging1
Gedurende deze tijd zal het bestuur van Olympus zich beraden over het
langer handhaven van het kantineverbod. De persoon tegen wie het verbod is
ingesteld kan tijdens deze periode bezwaar aantekenen bij het bestuur. Het bestuur kan eveneens besluiten het verbod eerder dan de gestelde termijn van één
ongedaan te maken. Wanneer wordt besloten tot verlenging van het kantineverbod dient het bestuur van Olympus de duur van het verbod te specificiëren.
Vervolgens deelt het bestuur haar besluit mee aan alle lidverenigingen en deelcommissies, waarbij naam, duur en reden van het verbod worden genoemd.
Het bestuur van Olympus moet haar overweging tot instellen van het verbod
overleggen wanneer een lidvereniging daarom verzoekt.
Zolang een kantineverbod van kracht is kunnen bestuursleden van Olympus,
de voorzitters van de kantine-deelcommissies en voorraadcommissie en de bestuursleden van lidverenigingen de persoon aan wie het verbod is opgelegd de
toegang tot de kantine ontzeggen. In het geval dat de betreffende persoon geen
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als geen van bovenstaande partijen aanwezig is
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gehoor geeft aan een oproep de kantine te verlaten kan de hulp van de portier
worden ingeroepen.
In principe wordt een kantineverbod aan een persoon opgelegd. Echter, in
uitzonderlijke gevallen kan besloten een kantineverbod aan een entiteit 2 op te
leggen. In een dergelijk geval geldt het verbod voor alle bij de entiteit behorende personen.
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bijv. een vereniging, bestuur of andere organisatie.
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