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Oit is vaak oak de mening van clubbazen en
·bazinnen. Toch moet je, net als bij andere banen,
vragen naar de arbeidsvoorwaarden. Het is
belangrijk te welen wat je plichten en (nog veel
belangrijker) wat je rechten zijn. Wij geven hier een
aantal suggesties over veel voarkomende situaties
bij een club. Als je vindt dat wij iets aver het hoafd
hebben gezien willen wij dat natuurlijk graag haren.
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Informatie
Het is eeo goed idee tevorcn de club op te bellen
en tc vragen wat de bestc tijd is om lanes te
komen voor ceo gesprek. Als je geen tele
foonnummcr klint vindcn, kUll jc cr oak langsgaan
om cen afspraak te maken. Je krijgt meGslal geen
uitgebreide informatic door de telefoan, daar ziju
clubs voorziclllig mee.
Her is handig am voordal je naar de club toegaat
cen lijstje le makclI van wat je allemaal wilt weten.
Mecstal is het zo dat jr, een gesprekje krijgt met
de manager van de club, of met de clubbaas of
-bazin 7.-e1f.
V~rdieDsten

Natuurlijk kan nicmand je verteUen hoe-veel je pcr
dag of per week gaal verdienen. Dat kan, net als
oij slraal- of raalllwerk heel verschillcnd zijn. Je
kunt weI vragen hocved je krijgt per klan!.
Meestal wordt het bedrag dal dc klanl betaalt
vcrdeeld tussen jou en de club. Die verdeling kan
fifty-fifty zijn, maar ook weI zestig/veertig, waarbij
die veertig prOCCllt dan jouw aandeel is. Sums
moet je (cen gedecltc van) jc foaien afstaan. Hel
is belangrijk dat je dit van tcvoren weet. In
sommige clubs krijg je niet op dezclfde avond je
geld, maar bijvoorbeeld de volgende avond of op
cen vasle dag in de week. Zij doeo dil vaak om
ervoor te zorgen dat je de volgende avond
terugkomt, zodal zij genoeg vrouwen in huis
hebbcn. Het is dus bclangrijk af te sprcken
wannccr je precies je geld krijgt.
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Garantieloon
In sommige kIcinerc clubs cn priv6huizen oestaat
er cen zogcnaamd 'garantidoon'. Dit loon wordl
gegeven als hel een stiUc avond is geweest en je
weinig uf niets verdiend licb!. Jij hebt daar immers
al je. ttjd en cnergie gegevcn, al heeft dat dan nictt;
opgelevcrd. Mccstal krijg je een oepaaJd bedrag
aan taxigeld 7.odat je geen geld hoef' bij Ie leggen
VOGr vervoer naar huis. De club gecft jou gara n 
tic!oon en taxiBeld in de hoop dal je de volgende
dag tcrug!<omt. Zoiets doel cell dub niet lIit
Jiefdadigheid: zij verdient geld aan haar vrouwcn:
zander jou geen club. Dus als ze jc garantieloon
gcven, is dat je eigen geld.
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