Let op voor gelegenheidsstellen! Niet voor betaalde Sex!

SM kamer? Privéruimte huren? Of een Kinky kamer? Houdt u ervan om plezier te hebben in
het zicht van anderen? Dan hebben wij voor u een speciaal afgesloten (privéruimte) XXX
Room, anoniem te reserveren!
Bij EroticCinema Arnhem is de XXX Room gecreëerd waar bezoekers hun spel met elkaar of
meerdere kunnen bedrijven. Er is vanuit de XXX Room toegang tot de cinema via een
afsluitbare tussendeur, via deze deur is het ook mogelijk om EroticCinema (EC) bezoekers uit
te nodigen naar jouw privé ruimte – de XXX Room. De XXX Room heeft een groot spiegelglas;
voor de voyeuristen kan het rolgordijn omhoog zodat je onder het oog van de EC-bezoekers
je wildste dromen kunt beleven! Liever privé? Dan kan het rolgordijn gewoon naar beneden
en gebeurt alles tussen 4 gesloten muren.
In onze XXX-Room zijn de volgende attributen aanwezig;
•
•
•
•
•
•

Andreas kruis (BDSM meubel)
Sex Sling
Waterdicht matras
Gynaecologen stoel
Aansluiting voor je Electro spullen
Speeltjes zelf meenemen i.v.m. hygiëne

Voorzieningen zoals luxe douche, toilet, wastafel, koffiemachine en meer zitten in de
gedeelde ruimtes.
U kunt vooraf eventueel wat extra speeltjes, kleding, lingerie en andere middelen bekijken
en aanschaffen in de winkel.
•
•
•
•
•
•

Minimale reservering is € 25,- voor 3 uur (kosten blijven hetzelfde bij een korte
sessie);
De aanbetaling voor een sessie van 3 uur of minder bedraagt € 25,-;
Bovenstaande is exclusief € 10,- borg;
Reserveringen kunnen gemaakt worden van ma-vrij tussen 11.00 en 21.00 en
zaterdag tussen 11.00 en 18.00 uur;
Annuleringen binnen 24 uur worden niet geretourneerd;
Wij verhuren de XXX Room enkel aan gelegenheidsstellen, betaalde sex is bij ons
verboden.

Meer informatie? Neem contact op via info@eroticcinema.nl

Let op voor gelegenheidsstellen! Niet voor betaalde Sex!

Spelregels:
Wij hanteren natuurlijk ook een aantal huisregels
- Je moet boven de 25 jaar zijn;
- EroticCinema mag klanten altijd weigeren zonder opgaaf redenen;
- Men moet zich aan de EroticCinema hygiëneregels houden;
- Geen gebruik van drugs, alcohol en telefoon;
- Roken in het pand en open vuur verboden;
- XXX Room kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als u de kamer huurt;
- Wij verwachten van u bij vertrek dat de ruimte weer netjes achtergelaten wordt, normen en
waarden;
- Tijd is tijd, houd daarom rekening met de volgende reserveringen;
- Prostitutie ten strengste verboden, indien wij hier achter komen wordt u gelijk verwijdert.

