Meat Market-regels
De bottoms arriveren tussen 16:00 en 17:00 uur, 1 uur voor de tops. Ze zijn behalve hun schoenen
helemaal naakt (bij voorkeur sportschoenen of boots). Harnassen zijn toegestaan.
Ze krijgen een kap die het hele hoofd bedekt (behalve de mond) en niet afgezet mag worden
(behalve tijdens pauzes). Alle bottoms worden voorzien van een id-nummer.
De tops arriveren tussen 17:00 en 18:00 uur. Ze zijn bij voorkeur naakt, maar mogen ook een jock
strap, onderbroek, chaps of fetishwear dragen (geen casual).
Bottoms mogen een top niet weigeren, maar moeten de top toestaan hen te neuken of te betasten.
Bottoms mogen zich niet door de kamer verplaatsen, maar moeten op hun plek blijven. Elke keer dat
een bottom door een andere top wordt geneukt, krijgt deze bottom een merkteken. De bottoms met
de meeste merktekens winnen gratis toegang tot de volgende Meat Market.
Bottoms en tops mogen gedurende Meat Market niet van rol wisselen. Tops mogen geen andere
tops neuken, en bottoms mogen geen ander bottoms neuken.
Sheriffs zorgen ervoor dat de safe-seksregels en de algemene regels worden nageleefd. Ze zorgen
voor de bottoms door ze toiletpauzes en drankjes te geven.
Safeseksbeleid
We willen dat dit feest, net als alle andere feesten in Church, safe is. We realiseren ons uiteraard dat
niet iedereen altijd condooms kan of wil gebruiken. Om Meat Market zo safe mogelijk te houden,
hebben we de volgende regels: Bottoms met witte kap geven hiermee aan dat condooms ALTIJD
gebruikt moeten worden. Nieuwe neukbeurt, nieuw condoom.
Onze sheriffs controleren of er elke keer weer nieuwe condooms worden gebruikt. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid ligt bij de bottoms (hun handen zijn vrij, dus we adviseren ze om te voelen of er
condooms worden gebruikt wanneer ze geneukt worden).
Iedereen die een bottom met een witte kap zonder condoom probeert te neuken, wordt verwijderd
en permanent op de zwarte lijst van Meat Market gezet.
Bottoms met rode kap mogen zonder condoom geneukt worden. Bottoms met rode kap mogen tops
die met condoom willen neuken niet weigeren.

Veelgestelde vragen
Heeft Church een ruimte voor anaal spoelen?
Ja, je kunt spoelen in 2 verschillende toilethokjes. Wegwerp-spoelslangen zijn bij de garderobe
beschikbaar voor EUR 3 per stuk. De watertemperatuur kan aangepast worden, er is dus warm water
beschikbaar.

Is er een aparte ruimte waar bottoms kunnen pauzeren?
Ja. Beneden is een ruimte waar bottoms hun kap af kunnen zetten, kunnen ontspannen en een
drankje kunnen nemen.
Kunnen bottoms voor afloop van Meat Market al weggaan, of moeten ze wachten tot het feest is
afgelopen?
Bottoms (en tops) kunnen op elk gewenst moment het feest verlaten. Als je weg wilt gaan, steek je je
hand op. Een vrijwilliger begeleidt je vervolgens naar de garderobe en de uitgang.
Mag ik als bottom mijn kap afzetten?
We raden aan je kap af te zetten als je de omhoog of omlaag gaat op de trap. De kap mag ook af in
de rustruimte. Op elk ander moment moet je je kap ophouden.
En pijpen?
In de kap zit een gat voor je mond, dus je kunt drinken of pijpen.

