Wat is Erofeestjes en onze huisregels:
 Erofeestjes wil iedereen de mogelijkheid bieden om in een veilige en besloten omgeving te
kunnen genieten van erotiek en seks in groepsverband zonder enig commercieel belang.
 Wij zijn geen (verkapte) parenclub, seksclub, bordeel of vrij toegankelijke betaalde gangbang.
Iedereen is in principe welkom maar wel onder bepaalde voorwaarden. Aanmelden is
verplicht. Er is alleen toegang na uitnodiging en de mannen worden geselecteerd door onze
doorbabe Miss X op een aantal criteria. Haar oordeel is bindend.
 Onze feestjes zijn ontspannen, gezellig en erg actief. Dat komt omdat wij in de intieme
beslotenheid een sfeer van veiligheid, respect en discretie creëren. Wij kennen geen
identiek feestje zoals Erofeestjes in Nederland en dat maakt een bezoek aan onze party's een
unieke belevenis.
 We delen vooral de leuke dingen, maar soms ook de minder prettige zaken. Juist die open
communicatie schept een band van onderling vertrouwen en respect. Andersom kunnen jullie
ook alles met ons delen. Leuke of minder leuke dingen. Zo houden we samen Erofeestjes het
leukste en geilste feestje om naar toe te gaan.
 We gaan er vanuit dat iedereen zich bewust is van de (gezondheids-)risico's die onze "vrije
levenstijl" met zich meebrengt en daar ook naar handelt.
 Als we iets constateren (ter plekke of achteraf) wat niet "door de beugel" kan dan nemen we
altijd actie en indien nodig delen we dat met onze gasten. Elke vorm van misdraging heeft
consequenties. Van iedere gast verwachten we dus 100% verantwoordelijkheid m.b.t. safesex, goed gedrag, hygiene en sociale omgang.

Algemene informatie:
 Om jullie en onze eigendommen te bewaken is er een gesloten videosysteem buiten en
binnen de club. De beelden worden alleen bekeken bij ernstige onregelmatigheden. Dit
systeem staat niet in verbinding met het internet en is dus 100% veilig. Wij garanderen
jullie privacy zoals jullie dat al jarenlang van ons gewend zijn.
 Eigen drinken (ook blik en glas) mag niet mee naar binnen. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor
(zak-)messen, pepperspray en ander gevaarlijk goed.
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Wat wij van jou verwachten (met name belangrijk voor de mannen):
 Je bent fris en fruitig gewassen en liefst strak en glad geschoren op de juiste plekken.
 Safe-sex is bij jou vanzelfsprekend. Correct gebruik van condooms is verplicht! Als je niet
weet wat dat inhoudt dan is het tijd dat je je hierin snel gaat verdiepen. Ook voor je eigen
gezondheid! Uiteraard was je na elke actie (ook na vingeren) je handen en lichaam.
 Neem gerust initiatief maar "nee" is ook echt nee. Bespring niet direct de eerste de beste
dame die je tegenkomt. Vraag dan altijd eerst of de dame het ook wil. Stop direct bij het eerste
signaal van een dame als ze iets niet prettig vindt. Bij Erofeestjes is er geen “seksgarantie”!
 Wij zijn zuinig op al onze gasten maar met name op de aanwezige dames. Bij een melding of
klacht van één van de dames gaan we niet in gesprek of discussie maar spreken we je direct
aan en nemen maatregelen. Waarschuwen doen we slechts één maal.
 De dames komen enkel en alleen om een leuke avond te beleven. Niemand wordt betaald
en niemand is ergens toe verplicht. Denk dus niet: "ik heb entree betaald en nu mag ik alles

doen". Denk je daar wel zo over? Dan wensen we je veel succes met het vinden van een ander,
beter bij jou passend feestje.
 Een seksorgie is geen vrijbrief om compleet uit je dak te gaan. Uiteraard is het een ongeremd
en enorm geil feestje maar er zijn (sociale) gedragsregels en daar weet jij mee om te gaan.
 Iedereen, en ook de heren onderling, gaan goed met elkaar om. Gun elkaar de ruimte, maak
een gezellig praatje met elkaar aan de bar en laat elke vorm van haantjesgedrag achterwege.
 De organisatie (en barpersoneel) heeft altijd gelijk. Als je ergens op wordt aangesproken dan
respecteer je dat. Je krijgt bij binnenkomst uitleg over o.a. het opbergen van je spullen,
omkleden, afrekenen enz.
 Drugs, pillen en overmatig drankgebruik willen we pertinent niet hebben. Roken mag alleen in
de aangewezen rookruimte.
 Telefoons gaan bij binnenkomst direct uit! Je kunt gerust af en toe even checken of er nog
nieuws van het thuisfront is maar discreet en onder toezicht. We zijn hierin erg streng omdat
we de privacy van al onze gasten 100% moeten waarborgen. Zien we je wel met een GSM of
andere opnameapparatuur binnen de ruimte dan betekent dat voor jou Geen Seks Meer!
 Verlies je gezonde verstand niet "in het heetst van de strijd". Er kunnen altijd dingen mis
gaan (bv. een condoom wat bijna afglijdt, een bloedend wondje aan je nagelriem bij het
vingeren). Stop direct met seksueel contact en bespreek dit. Eerlijkheid is belangrijk en wordt
altijd gewaardeerd. Schaamte of achteloosheid kunnen enorme consequenties hebben voor
jou en anderen.
 Je bent/Jullie zijn op naam uitgenodigd. Neem dus niet zonder voorafgaand overleg anderen
mee. We moeten deze dan de toegang weigeren. Minimum leeftijd 18 jaar. Zorg dat je je altijd
kunt legitimeren indien gevraagd.

Pagina 2/3 | Bijlage uitnodiging Erofeestjes

Nog vragen?
Heb voorafgaand aan het feest nog vragen? Mail ons dan gerust. Heb je nog vragen gedurende de
avond? Stel je vraag dan aan iemand in een “Erofeestjes” shirt.

Mocht je onverhoopt niet kunnen komen? Meld je dan zo snel mogelijk af. Wij kunnen dan op
zoek naar een andere geïnteresseerde. Wacht niet tot het laatste moment en laat bij
afwezigheid altijd iets van je horen. We willen graag op elk feestje de juiste bezetting.

Extra tips:


Laat spullen van grote waarde (laptop, dure sieraden enz.) thuis. Erofeestjes en Organza zijn
niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van jouw/jullie eigendommen.



Neem voldoende geld mee. Wil je het thuisfront graag afschermen van jouw bezoek aan
dit feest dan adviseren we je om geen gebruik te maken van de PIN.



Stop ALLE waardevolle spullen in de locker. We houden wel toezicht maar zijn geen
politieagent. Diefstal komt nooit voor bij ons en dat willen we graag zo houden.



Ben je iets kwijt, vergeten of heb je per ongeluk iets meegenomen wat niet van jou is? Meld dit
dan bij ons. Wij gaan dan kijken wat we kunnen doen

Wij hebben er zin in en kijken er erg naar uit om jullie te mogen ontvangen.
Team Erofeestjes

Shortlist:


Plan vooraf je route.



Schoeisel (slippers, kinky boots, heels) en minimaal één handdoek meenemen. Schoeisel is
verplicht. Handdoeken kun je ook huren bij de balie á € 1,00 per stuk.



Het gebruik van een lockerkastje is verplicht.



Drankkaart en huur locker kunnen met PIN of contant betaald worden. GEEN CREDITCARD.



Tasje/polsbandje o.i.d. voor opbergen drankkaart.



Deur open va. 20.45 u. voor stellen en dames en om 21.15 u. voor single heren. Partyzone open
vanaf aanvang
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