Huisregels Broeklanderfeest - 26 juli t/m 29 juli 2019
1. Het terrein betreden met opgeheven hoofd en een glimlach op het gezicht
2. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen en/of gebruiken. Bij twijfel kan
er gevraagd worden naar een legitimatiebewijs. Eventuele boetes bij overtreding
kunnen worden verhaald op de overtreder.
3. Roken? Prima, maar dan wel buiten de tent! Eventuele boetes bij overtreding kunnen
worden verhaald op de overtreder.
4. Wat mag je meenemen naar het terrein: een goed humeur en veel gezelligheid, maar
de volgende zaken zijn niet toegestaan: huisdieren, dranken, drugs, glaswerk, blik,
plastic flessen, slag- en stootwapens, op wapens lijkende of aanstootgevende
voorwerpen.
5. Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en
de handel in drugs van toepassing
6. Dansen en sjansen is toegestaan
7. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van
de organisatie en beveiligingspersoneel
8. We hopen van niet, maar mocht je gebruiken moeten maken van de EHBO dan
a. mag er 1 persoon extra mee naar binnen om je hand vast te houden
b. mag je je drankje buiten laten staan
c. is roken niet toegestaan
9. De naam “nooduitgang” zegt het al: alleen gebruiken in geval van nood en voor de rest
lekker vanaf blijven
10. We vinden het fijn dat je er bent, maar het betreden van het evenemententerrein en
het bijwonen van ons geweldige programma is geheel voor eigen risico
11. De organisatie kan niet aansprakelijke worden gesteld voor geleden schade of letsel
aan de bezoeker of goederen van de bezoeker. Dit geldt ook voor diefstal en
vermissing.
12. Dat er tijdens het feest wordt gelachen, gepraat en gefeest willen we graag vastleggen
en delen via (social) media, dus als bezoeker geef je bij binnenkomst stilzwijgend
toestemming om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotiedoeleinden.
13. Voor auto’s, motoren, fiets- en bromfietsen hebben we een eigen plek op het terrein
gereserveerd. Echter, het parkeren is wel op eigen risico.
14. Wij houden van motoren en we houden van voetbal. We houden daarentegen niet van
‘motorbendes’ en van ‘voetbalsupporters groepen’. De organisatie behoudt zich het
recht om deze groepen / andere groeperingen de toegang tot het feestterrein te
ontzeggen of van het feestterrein te sturen.
15. Moet de organisatie om welke reden dan ook het feest tussentijds afgelasten dan
zullen bezoekers worden opgevangen in ’t Horsthuis (sporthal, medio 100 meter van
het feestterrein aan de Horstweg)
16. Bij de toegang of op het evenemententerrein kan er worden gefouilleerd door
bevoegden

17. Jongeren van 18 jaar t/m 21 jaar zijn verplicht om een polsbandje te dragen bij de
aankoop van alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein.
Polsbandjes worden bij entree of kassawagen verstrekt op vertoon van een geldige
legitimatie, voorzien van pasfoto en geboortedatum.
18. Het ophangen van flyers/spandoeken is alleen toegestaan met toestemming van de
organisatie op de daarvoor bestemde locaties.
19. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie en/of
beveiligingsorganisatie een passende oplossing zoeken, uiteraard in het voordeel van
ons feest.

