Datum: 23 mei 2022

Huisregels VV de Bocht ’80
Artikel 1
U dient alle aanwijzingen van de organisatie, BHV-ers, horecamedewerkers en alle andere
medewerkers direct op te volgen.
Artikel 2
Het betreden van het Sportpark d’n Staak terrein geschiedt volledig op eigen risico.
Artikel 3
De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, diefstal en/of
beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen.
Artikel 4
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van lichamelijk of
geestelijk letsel, gehoorbeschadiging valt hier ook onder.
Artikel 5
De organisatie heeft het recht om personen de toegang tot het terrein te weigeren of te
verwijderen.
Artikel 6
Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje,
stempels, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en altijd aangifte
gedaan bij de politie.
Artikel 7
Onderstaande voorwerpen worden niet toegestaan op het Sportpark d’n Staak terrein:
· eigen consumpties;
· glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken
en hulpmiddelen), (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen. Deze worden direct in beslag
genomen;
· drugs;
· alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.
· huisdieren.
Artikel 8
Professionele foto (afneembare lenzen) en videoapparatuur zijn niet toegestaan.
Artikel 9
Het gooien van drank of voorwerpen richting podium, apparatuur of medewerkers leidt tot
onmiddellijke verwijdering van het terrein en betaling van eventuele schade.
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Artikel 10
Crowdsurfen en het beklimmen van het podium is verboden.
Artikel 11
Voor u en onze veiligheid kunt u worden gefouilleerd.
Artikel 12
Legitimatie verplicht (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, bromfietscertificaat).
Artikel 13
Koop drank en etenswaren:
- Drank alleen te verkrijgen met consumptiebonnen welke uitsluitend geldig zijn op 26 mei
2022.
- Etenswaren alleen te koop tegen contante betaling (cash of pinnen).
Artikel 14
Overtreding van het reglement kan tot verwijdering leiden. In situaties waarin deze regels
niet voorzien, beslist de organisatie. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of
de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.
Artikel 15
De organisatie heeft het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens het festival
en deze te verspreiden.
Artikel 16
Bij het kopen van kaarten of bij betreden van het Sportpark d’n Staak terrein gaat u akkoord
met alle bovenstaande regels.
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