Huisregels Stoppelcross Broekland
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij
betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
Algemeen
• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenementen is geheel voor eigen
risico van de bezoeker.
• Bezoekers dienen zich ook in de event locatie te kunnen legitimeren zodra de beveiliging hierom vraagt.
• De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan
aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
• Honden en andere huisdieren zijn verboden op het evenemententerrein
• Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en
beveiligingspersoneel.
• Bij betreding van de event locatie stemt men automatisch in met de mogelijkheid tot visitatie/fouillering.
Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, u dient de aanwijzingen
hiertoe van de beveiliging op te volgen.
• Gebruik van de parkeergelegenheid, fietsenstalling en garderobe is op eigen risico. Organisatie en
derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen
• Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is
verboden;
• Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de
beveiligingsdienst en/of een aanhouding met aangifte bij de politie;
• In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen.
• De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor bepaalde personen (verdere) toegang tot het
evenement te ontzeggen.
Evenemententerrein
Onder het evenemententerrein wordt verstaan: Het gebied tussen de dranghekken, tent ,en parkeerplaats.
Alcohol- en drugsgebruik
• Op het evenemententerrein geldt de landelijke wet- en regelgeving rondom alcohol en drugs.
• Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren.
• Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan
bezoekers jonger dan 18 jaar.
• Op verzoek van organisatie, bar personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een ID bewijs getoond
te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
• Jongeren van 18 jaar t/m 25 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van
alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes worden verstrekt op
vertoon van een geldige legitimatie, voorzien van pasfoto en geboortedatum.
• Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit
wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
• Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties
zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.
• De organisatie houdt zich het recht voor om bezoekers in beschonken toestand en/of onder invloed van
drugs de toegang te weigeren c.q. te ontzeggen.
• Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten
of te verhandelen.
• Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Indien u
zich niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd;
Roken
• Roken is alleen toegestaan buiten de tent..
• Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door de
beveiliging en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde
boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
• Verboden te roken in de tent.

Niet toegestaan op het evenemententerrein
• Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs,
glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende
voorwerpen.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in aanstootgevende kleding, clubkleding (b.v.
motor of voetbal) of kleding met politieke uitingen, zonder opgave van redenen niet toe te laten tot of te
verwijderen van het evenement en/ of het terrein.
• Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere
zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben;
• Bij aantreffen van wapens of drugs wordt overgegaan tot aanhouding en overgedragen aan de politie. De
goederen worden veiliggesteld en eveneens overgedragen aan de politie.
• Het is niet toegestaan geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
• Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de beveiliging en in geval van strafbare feiten wordt
de politie gewaarschuwd.
• De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden
voorwerpen over te dragen aan de politie;
• Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren de event locatie binnen te brengen.
• Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein;
EHBO
• Indien u gebruik maakt van een van de diensten van de EHBO post:
a) Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
b) Mag er géén gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon.
c) Mag er niet gerookt worden.
d) Mag er geen drank mee naar binnen.
• Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele
calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.
Parkeren/rijwielstalling
•

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet
aan gehouden wordt, kan verwijdering van de fiets of het voertuig volgen. Instructies van de
verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
• Video en foto’s
Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan
de
organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren
Aansprakelijkheid
 De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de
locatie/evenement mochten ondervinden.
 Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het
bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden
verhaald bij de veroorzaker.
Tot slot
•
•
•

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het
toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te
worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels .

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE
WORDEN VERWIJDERD EN AFHANKELIJK VAN DE ERNST VAN DE OVERTREDING VOOR BEPAALDE
OF ONBEPAALDE TIJD TE WORDEN UITGESLOTEN VAN TOEGANG AAN VOLGENDE EVENEMENTEN
VAN DE ORGANISATIE.

