
AANVRAAGFORMULIER KLANTENPAS CHESS B.V. H.O.D.N. CHECKPOINT 

 

 

De exploitatie van coffeeshop Checkpoint wordt verricht door de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Chess B.V.. Waar in het hierna volgende wordt 
gesproken over Chess B.V. wordt tevens bedoeld coffeeshop Checkpoint. 
 
Vanaf deze zomer wordt je nog alleen toegang tot de coffeeshop verleend als je in het 
bezit bent van een door ons uitgegeven klantenpas. Door het invullen van dit aanvraag-
formulier kun je zo’n klantenpas aanvragen. Door en met het invullen en ondertekenen 
van alle drie de pagina’s van dit aanvraagformulier verklaar je je akkoord met onze 
voorwaarden en huisregels die wij aan het kunnen verkrijgen en het kunnen gebruiken 
van de klantenpas hebben verbonden. 
 
Voorwaarden: 
 
• Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een klantenpas aanvragen; 
• De klantenpas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar; derden kunnen er geen 

rechten aan ontlenen; 
• Voor het gebruik van de klantenpas wordt éénmalig een bedrag van € 5,00 in 

rekening gebracht als administratiekosten; 
• Na overlegging van een naar genoegen van Chess B.V. te bepalen legitimatie-

bewijs worden de gegevens van de aanvrager opgenomen in de administratie van 
Chess B.V. en ontvangt de aanvrager de klantenpas; 

• Chess B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van 
redenen te weigeren een klantenpas te verstrekken; 

• De houder van de klantenpas is aansprakelijk voor alle schade van Chess B.V., 
voortvloeiend uit misbruik en/of verkeerd gebruik van de klantenpas. Bij verlies of 
diefstal van de klantenpas dient de houder dit onmiddellijk aan Chess B.V. te 
melden; 

• Bij verlies, diefstal of beschadiging van de klantenpas kan een nieuwe worden 
aangemaakt en worden verstrekt, tegen de dan geldende administratiekosten; 

• Chess B.V. blijft te allen tijde gerechtigd ter controle aan de houder van de 
klantenpas te verzoeken om een geldig legitimatiebewijs te overleggen; 

• Indien de houder van de klantenpas in gebreke blijft met betrekking tot één of 
meer van zijn verplichtingen uit deze voorwaarden of het huisreglement, is Chess 
B.V. gerechtigd de klantenpas onmiddellijk in te nemen; 

• De klantenpas blijft eigendom van Chess B.V. en moet op eerste verzoek worden 
ingeleverd bij een vertegenwoordiger van Chess B.V., zonder opgaaf van redenen; 

• De klantenpas kan op elk moment door Chess B.V. ongeldig gemaakt worden 
en/of worden ingevorderd bij onjuist gebruik; 

• Na inlevering door de houder of inname van de klantenpas door Chess B.V. 
worden de betaalde administratiekosten niet gerestitueerd. 

 
Huisregels coffeeshop: 
 
• Je moet ouder zijn dan 18 jaar, lidmaatschap door middel van klantenpas is 

verplicht; 
• Geen harddrugs, geen junks, geen paddo’s meenemen in de coffeeshop; 
• Je mag per dag (is een etmaal, 24 uur) maximaal 5 gram softdrugs kopen; 
• Als de klantenpas ingenomen of ongeldig gemaakt is, vraag dan niet opnieuw een 

klantenpas aan. Bij de aanmeldingsprocedure zal dit worden opgemerkt, wordt 
geen nieuwe klantenpas verstrekt, en worden de administratiekosten niet terug-
betaald. 

 
 

Voor akkoord pashouder: 
 



 

 
• Neem alleen personen mee de coffeeshop in, die ook lid zijn dan wel lid willen 

worden, dus ook geen minderjarigen of mensen die voor de coffeeshop een 
ontzegging hebben gekregen. Laat niemand buiten wachten. Mocht dit toch nodig 
zijn, laat diegene dan naast de ingang wachten, zeker niet in de portieken van 
nabijgelegen panden of bij andere bedrijven of woningen in de buurt. 

• Je bent als lid van onze coffeeshop ook verantwoordelijk voor het gedrag van 
mensen die meegenomen worden en die eventueel buiten, of in de auto wachten. 
Als deze mensen bijvoorbeeld vuilnis op straat gooien, wildplassen of op een 
andere manier overlast veroorzaken wordt jouw pas geblokkeerd; 

• Maak geen afspraken om mensen op- of af te halen bij de coffeeshop; 
• In de coffeeshop en op straat geen handel in drugs in welke vorm dan ook; 
• Bij komen en gaan, respecteer de verkeerregels. Parkeer auto's alleen daar waar 

dat is toegestaan; 
• Maak geen rommel op straat. Doof peuken in de asbak bij de ingang, trap ze niet 

uit op straat; 
• Vertrek niet blowend uit de shop; 
• Van tassen en rugzakken kan verzocht worden de inhoud te tonen; 
• Verkoop geen softdrugs door aan anderen; 
• Geen alcohol gebruiken in of rond de coffeeshop; 
• Geen eigen eten of drinken nuttigen in of rond de coffeeshop; 
• Als wij signaleren dat onze klanten op illegale adressen komen wordt hun pas 

geblokkeerd. Dit om de gedoogde en illegale handel streng gescheiden te houden. 
Als wij signaleren dat je vóór ons een ander (legaal) verkooppunt hebt bezocht 
kunnen wij eisen dat je aantoont, dat je de daar gekochte handel niet bij je hebt 
tijdens een bezoek aan ons. Dit om te voorkomen dat wij tijdens een controle 
verdacht worden van het overschrijden van de maximaal te verkopen 5 gram; 

• Als deze regels niet in acht genomen worden, kan men ons van overlast en het 
aantrekken van crimineel gedrag beschuldigen. Zulke beschuldigingen willen wij 
voorkomen. Het gaat om de goede naam van ons allen, daarom willen we 
niemand een reden tot klagen geven. 

 
 
Privacy-bepalingen: 
 
 
• Chess B.V. maakt de aanvrager van een klantenpas erop opmerkzaam, dat ten 

aanzien van het pasjessysteem door Chess B.V. nadere bepalingen zijn opgesteld 
alsook een reglement, in verband met de privacy van de klantenpashouders. Deze 
nadere bepalingen alsook het privacyreglement zijn op deze aanvraag van de 
klantenpas en het gebruik daarvan van toepassing en zijn op eerste verzoek gratis 
te verkrijgen voor de klantenpashouders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord pashouder: 

 



 
Verplicht te verstrekken gegevens: 

 
 
 
Achternaam:     _____________________________________ 
 
 
Tussenvoegsel(s):    _____________________________________ 
 
 
Voornamen:     _____________________________________ 
 
 
Adres:      _____________________________________ 
 
 
Postcode:     _____________________________________ 
 
 
Woonplaats:     _____________________________________ 
 
 
Land:      _____________________________________ 
 
 
Geboortedatum:    _____________________________________ 
 
 
Soort en nummer identificatiebewijs: _____________________________________ 
  
 
 
 
Optioneel te verstrekken gegevens: 

 
 
Telefoonnummer:    _____________________________________ 
 
 
Emailadres:     _____________________________________ 
 
 

 
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager van 

deze klantenpas kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de 

voorwaarden, de huisregels en de privacy-bepalingen van Chess B.V. die aan de 

pas zijn verbonden. Tevens verklaart de aanvrager dat dit formulier naar 

waarheid is ingevuld. 

 

 

Datum:     Handtekening aanvrager: 
 
 
 
 
      _____________________ 


