Huisregels
Om de orde en veiligheid tijdens de uitvoeringen in de tent te waarborgen, gelden
gedurende het gehele evenement de hieronder vermelde huisregels. Bij overtreding kan u
de toegang tot het terrein worden ontzegd. Het bezoek aan ons evenement is op eigen
risico.
1. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf
aan deze regels te houden.
2. Het betreden van het terrein is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs.
3. Instructies van het personeel, de organisatie en vrijwilligers dienen altijd opgevolgd te
worden.
4. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht
voor om een beslissing te nemen.
5. Het is niet toegestaan om bij het lopen door de Botanische Tuinen van de paden af
te wijken.
6. Huisdieren zijn niet toegestaan. Geleidehonden vormen hierop een uitzondering.
7. Om te voorkomen dat artiesten en publiek gestoord worden, is na aanvang van de
voorstelling geen toegang meer mogelijk. Men kan in de pauze tot de zaal worden
toegelaten. Laatkomers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.
8. Tijdens de voorstelling zit het ingangshek op slot. Indien u in de pauze het terrein wilt
verlaten om bijvoorbeeld even iets uit uw auto te halen, dient u zich te melden bij
iemand van de organisatie, zodat u kunt afspreken hoe u vervolgens weer het terrein
op kunt.
9. Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur voor registratie van beeld
en/of geluid mee de zaal in te nemen.
10. Foto’s maken en filmen met uw mobiele telefoon is tijdens de voorstelling niet
toegestaan, aangezien dit zeer storend is voor de musici en zangers, alsmede het
publiek om u heen.
11. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, welke op
verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden
geweigerd.
12. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties mee het terrein op te
nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.
13. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te
consumeren op het terrein. Bij twijfel of de bezoeker 25 jaar of ouder is bij het
bestellen van alcoholische consumpties zal het barpersoneel altijd naar een
legitimatiebewijs vragen.
14. Roken, inclusief e-sigaretten en vaporizers, is in de tent verboden. Bij overtreding
wordt de desbetreffende persoon erop aangesproken en zal hem/haar de toegang
worden ontzegd. De schade uit eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de
desbetreffende persoon worden verhaald. Roken is uitsluitend toegestaan buiten de
tent.

15. In de tent is een onbewaakte garderobe aanwezig. U kunt hier op eigen risico uw
jas/tas ophangen. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of
diefstal van uw eigendommen.
16. Er is geen plaats voor grote tassen/koffers. Laat die dus thuis.
17. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan de bar of bij leden van de
organisatie.
18. Tijdens het evenement zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om
videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van de feesttent stemt u ermee
in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen
worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
19. Het maken van reclame is uitsluitend voorbehouden aan de organisatie van het
evenement.
20. In verband met de veiligheid kan het nodig zijn om de tent volledig te ontruimen en
het evenement af te gelasten, bijvoorbeeld bij zeer sterke wind of zwaar onweer. In
dit geval is er in principe geen recht op restitutie van het betaalde entreegeld.
21. Als er geen sprake is van gevaarlijke weersomstandigheden, maar wel van dusdanig
zware regen dat dit het geluid van de voorstelling overstemt, zal de voorstelling
worden stilgelegd en worden gewacht, in de hoop dat de bui snel overgaat. Na
maximaal 30 minuten wachten zal worden geëvalueerd of de voorstelling kan worden
voortgezet of dient te worden afgelast. In het geval van afgelasting is er in principe
geen recht op restitutie van het betaalde entreegeld.

