
 
 

Huisregels 
 

• U kunt bij de entree en op het evenemententerrein gevisiteerd worden. 

• Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan personen ouder dan 18 jaar. Op vertoon van een 

geldig legitimatiebewijs wordt een polsbandje verstrekt. Indien geen geldige legitimatie kan 

worden getoond, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.  

• Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden: soft- en harddrugs, etenswaren, 

(alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met 

discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of 

andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de 

veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden,  spuitbussen, 

verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur 

(hieronder wordt niet verstaan, compacte camera´s en mobiele telefoons met een 

fotocamerafunctie). 

• Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder 

toestemming van de organisatie van het pleinfeest. 

• Handel in, bezit en/of gebruik van soft- en/of harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding 

wordt de politie ingeschakeld. Alle soft- en harddrugs wordt in beslag genomen en de overtreder 

wordt direct de toegang ontzegd. 

• Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet 

verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.  

• De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen 

van de bezoekers. 

• Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is 

verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd. 

• Bezoekers met voetbalshirts en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden 

geweigerd. 

• Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de 

openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

• Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, 

hulpverleningsdiensten, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het 

evenement. 

• De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren. 

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist  de organisatie over mogelijk te nemen 

maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 

 

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD. 

INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT 

TE WORDEN VERLATEN. 


