REGLEMENT EVENEMENTEN HEKK’NSLUUTERS NIEUW-HEETEN
Wanneer u een evenement van de Hekk’nsluuters betreedt, bent u verplicht zich te houden aan deze
huisregels welke zijn opgesteld voor al de evenementen die de Hekk’nsluuters organiseren. Voor uw
en onze veiligheid!

Bezoek is ten alle tijden op eigen risico!

Aanwijzingen van onze vrijwilligers/medewerkers of de daarvoor bevoegde personen, die verband
houden met de huisregels, dienen op het onze evenementen en in de directe omgeving te allen tijde
stipt opgevolgd te worden.



Op de evenementen die de Hekk’nsluuters organiseren is de Nederlandse wetgeving van kracht.



Legitimatie is ten alle tijden verplicht als u hierom gevraagd word.



Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u
hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd.



Het is niet toegestaan koelboxen, complete lunchpakketten e.d. mee naar binnen te nemen.



Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.



Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen)
zijn niet toegestaan mits de Hekk’nsluuters u hiervoor toestemming geven. Mobieltjes met foto/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel
gebruikt worden tijdens het evenement.



Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.



Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenement en in de directe
omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.



Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.



Tijdens het evenement is het enkel toegestaan om buiten te roken.



De Hekk’nsluuters houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen
van bezoekers. Het bezoeken van het evenement is dan ook volledig op eigen risico.



Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden
kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak
maken op eventuele vergoeding van eventuele entreegelden en/of reiskosten.



Op onze evenementen zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal
5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te
staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij
constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs
zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
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