
Weigercn 
Voordat jc bij cen club gaat werken is bet goed 
om te infomlercn naar de huisregels over con
doomgebruik. Als condoomgcbruik vaste regel is, 
is dat mooi mcegenomen. Meestal latcn zij eehler 
dic beslissing aan jou over. In dal geval komt bet 
vaak voor dat je onder druk wordt gezet als er een 
vaste goedbetalende klant komt die zonder con
doom wi!. Je moet kunncn afspreken dat je 
klanten mag wcigeren; niet aileen vanwege 
klanten die pcr se zander eondoom willen, maar 
oak vaowcge klanten die icts van jc vragen wat je 
niet wilt doen. 

Alcohol en animeren 
Er zijn clubs waar jc get:n sterke drank 'loals 
whisky mag drinken omdat die alleen voor de 
klantcl1 bcdoeld is. In aodere clubs houden 'lC 

voor je drankjcs een vast bedrag van je geld in, 
bijvoorbeeld eell tientje per klanl. Dat kao heel 
onvoordelig uitpakken; stel dat je drie klanten heb 
~chad dan moet je dertig gulden betalen of je nu 
whisky of jus d'orange hebt gedronken. Het meest 
gangbare is eehter dat jc de drankjes van het huis 
krijgr. 
Het kan ook huisrcgel zijn oat jc moet drinkcn, 
mecstal (namaak-) champagne of -cocktails. Na
maak wil trouwens niet zcggcn dat er geen alcohol 
in zit. Je Oloct de klanlcn aanmoedigen drankjcs 
voor jou te kopen en zelf oak Ie drinken zoctat ze 
in de stemrrUog kamen. SOlOS krijg je een vast 
percentage van het bedrag dat de kJant voor jouw 
drankje hetaalt, maar het kan oak gebeuren dat 
het je niets extra's opleverl omdat de baas vindt 
'dal het bij je werk hoorl'. Je kunt natllurlijk tegen 
de baas of bazin 7-cggen dat je geen risico wil 
lopen alcoholistc le worden maar je 7.21 weinig 
bns krijgen een uitzondcl'ing op de huisregel te 
worden. Weet daarom wel dat er andere clubs zijn 
waar drinken njet vcrplicht is. 

liuisregels 
Bij sommige clubs mag je, als het ruslig is, TV 
kijken of iels anders voor jezelf g<lan doen. Sums 
is bcpaaldc kleding verphcht, waarmee mecslal 
'nette' kleding wordt bedoeld, dus geen spijker
goed en dergeJijke. Maar bet kan ook zijn dat je 
eoektailjaponnen moct dragen. Verged niet te 
informeren naar de wcrktijden. Er 7.ijn clubs waar 
je een boete Dloet belalen als je te laat komt. Het 
is belangrijk te weten of je een klant die eigenlijk 
te laat komt, nog wei of niel meer kunt nemen. 
Maak afspraken over je vrijc dagen en over 
menstruatievcrlof. Het komt voor dat de club wil 
dat je extra werk doel, zoals cen strip-showtje 
weggeven, schoonmakcn of de was doen. 

Sfeer proeven 
Ais je alles hcbt doorgesproken, vraag dan of je 
even in de bar cen drankjc mag drinken. Jc kunt 
daar iets van de sfecr procven eo zicn of je je or je 
gemak voelr. Ook kuo je vragen of je de kamers 
even mag zien. Kijk of daar de nodige zaken 
aanwezig zijn: badschuim of zeep voor de klantclI 
en schone lakens en handdockcn. Het allcrbe
langrijkstc is natuurlijk dat cr voldocnde goede 
coodooms op de kame! zijn. 
Als je bij die club gaat wcrken, sta jij een decl van 
jouw verdiensten af aan de dubbaas. Daarvoor 
mag je best eisen dat zij voor goed wcrkmateriaal 
zorgt. 

Let 0 p 
Er 2.ijn ceo paar zaken die je niel Uil het oog mag 
verliezen. Je beot niel verplicht meleen te blijveo 
na zo'n gesprek, ook al dringt de baas daarop aan. 
Als de dubbaas of manager met je naar bed wil 
om te keurcn of jij 'je werk £;oed doet', hocf je dat 
bcslist ruet te acccptcren. Ook hoef je je nict uit tc 
kledcn om te lalen zien 'wal je te hieden hebt'. 
Verder boef je geen naam, adres of telefoon
nUmmer te geveR, ongeacht de redencn die de 
c1ubbaas geefl dat weI te doen. Er zijn cIub
eigenaars die namen en adresscD van VTouwen 
doorgevcn aan de be]astingdicnst, in ruil voor 
korting op bun belastiogaanslag. Als je afsprcekt 
om bij een club tc gaan wcrken en het je na een 
tijdje toch ,Liel bevalt, ben je niet verplicht de 
volgende dag terug tc gaan. 

De belangrijkste punteR: -Extra taken: zijn er 'vcrborgen' 
• Bel tevoren om een afspraak te taken, lOals schoonmaken, 

maken. wassen of slrippen? 
•	 Maak een lijstje met wal je wil • Vraag met wie je in je werk al5 

vrageo. baas/manager te maken hcbt. 
•	 Zorg dat je over de vo[gendc • Krijgjc waar voor je geld? fs 

zaken duidelijkheid krijgt: het er schoon; is er voldoende 
-Geld: hocveel verdien ik; voor linnengoed; zijn cr ~oede 

wie zijn de fooien; is er condooms? 
garantieloon~wanneer krijg ik • Voel je jc daar lhuis? 
bctaald? 
-Huisrcgels: mag ik klanten of 

Je bent niet verpJicht:bepaalde handclingen weigeren; 
-meteen Ie blijven;wordt cr JOet of zonder condoom 
-je voor de baas ugewerkt; mag er alcohol 
it te klcdcn of met hem naar bedgedronken worden of moet dit 
te gaan zodat hij jou kan 'keuren';juist; mag er TV gekeken worden 

of iets anders worden gedaan als -jouw naam, adres of 
telefoonnummer tc geven.er geen klantcn zijn; hoe zijn de 

werktijctcn; is cr verpliehte -de volgende dag te komen als 
het je bij nader in7jen niet bevalt. kleding? 

-Vrije dagcn: hoe vaak en welke 
dagen wil je werken; wanoccr en Tedereen gaat op haar eigen 

indrukken af, maar dezc tips knn boe lang kun je vakantie nemen? 
je misscbien toch gebruikcn.-Sancties: moet je boete betalen 

alsje te laat komt? Veel sueces bij je werk. 
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