
H U I S R E G E L S

De minimale leef t i jd om toegang te kr i jgen tot MELDPLICHT FESTIVAL is 16 jaar. 
Bi j  het nie t kunnen tonen van een geldig ident i tei tsbewi js kan de toegang tot het 
terrein worden ontzegd.

U wordt bi j  entree gefoui l leerd. Ook op het evenemententerrein kunt u gefoui l -
leerd worden.

Het is  verboden zaken mee te nemen als :  dr ink-  en etenswaren, glaswerk , plas -
t ic f lessen, bl ik ,  vuurwerk , wapens, gevaar l i jke voorwerpen, par fum, deodorant 
en over ige spui tbussen of -  f lessen, paraplu’s,  s toelen en krukjes e.d, verdovende 
middelen, drugs en dieren.

Het is  verboden zonder schr i f tel i jke toestemming van MELDPLICHT FESTIVAL pro-
fess ionele audio-,  foto-  en of video opnamen te maken. 

(Semi-)  professionele fotocamera’s zi jn zonder schr i f tel i jke toestemming van 
MELDPLICHT FESTIVAL verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan came-
ra’s met verwisselbare lenzen.
Het is verboden om zonder toestemming van MELDPLICHT FESTIVAL goederen te 
verhandelen, te f lyeren, te sampelen of andere zaken te verspreiden op en rond-
om het terrein van MELDPLICHT FESTIVAL. Bi j  over treding van deze regel,  wor-
den eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Handel in en / of gebruik van (sof t  en /of hard) drugs is ten strengste verboden. 
Bi j  over treding wordt de pol i t ie gealarmeerd.

Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet - toegestane voor-
werpen bi j  zich dragen wordt di t  zonder dat di t  re tour gevraagd kan worden in 
beslag genomen.
Bezoekers met voetbalshir ts,  motorclub colors en/of kleding met nat ional is t ische 
tekens of ui t ingen worden geweigerd.

Het betreden van het evenemententerrein en het bi jwonen van het evenement 
geschiedt op eigen r is ico van de bezoeker. MELDPLICHT FESTIVAL is nie t aan-
sprakel i jk voor schade als gevolg van het bi jwonen van het evenement ( inclusief 
persoonl i jk le tsel ,  ver l ies en/of beschadiging van goederen).
Op het terrein is camera toezicht en kunnen bezoekers gef i lmd worden. Bi j  be-
treden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.

Bezoekers s temmen in met het vast leggen van zichzelf  op beeld en geluidsdra-
gers en de openbaarmaking hier van. Hier kunnen geen rechten aan worden ont -
leend.

Op en rond het evenemententerrein bent u verpl icht aanwi jzingen te volgen van 
organisat ie, bevei l iging, medisch team en andere par t i jen betrokken bi j  het eve-
nement.

Over treding van de huisregels kan ui tzet t ing tot gevolg hebben.

Hoewel wi j  ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement meer 
dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wi j aanvaarden geen enkele aanspra-
kel i jkheid voor eventuele nadel ige gevolgen die mogel i jk kunnen ontstaan. 


