Huisregels
Geniet van ons Havelte volksfeest en wees lief voor elkaar.
Voor uw veiligheid heeft de stichting Volksfeest Havelte huisregels vastgesteld. Bij het
betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze
regels te houden. Op het feestterrein is beveiliging aanwezig voor sfeerbehoud, u dient zich
te houden aan voorschriften en aanwijzingen van het beveiligingspersoneel / de organisatie.

01

Zorg er altijd voor dat u een geldige legitimatiebewijs bij u hebt, zonder geldig
legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

02

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd
of tassen worden gecontroleerd.

03

Het is verboden om wapens in het bezit te hebben of andere gevaarlijke voorwerpen,
discriminatie in woord of gebaar, seksuele intimidatie, vernieling van materialen en
het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd.

04

Volgens de Nederlandse wetgeving is het verboden om alcohol te nuttigen of in bezit
te hebben onder de 18 jaar.

05

Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar.

06

Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

07

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

08

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank op het feestterrein te nuttigen.

09

Het is niet toegestaan drank buiten het feestterrein mee te nemen.

10

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein.

11

De toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

12

Op gronde van gedrag binnen het evenementen gebied en/of openbare weg
aangrenzend aan het evenementengebied kan de organisatie of de beveiliging u de
toegang weigeren.

13

Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten
zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Volksfeest Havelte en haar
vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële

dan wel immateriële schade van bezoekers.
14

Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De
organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die
hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

15

Auto’s, fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein en
dienen geparkeerd te worden op het daarvoor aangewezen parkeerterrein / in de
daarvoor aangewezen stalling te worden geplaatst. Het parkeren geschiedt op eigen
risico, evenals het plaatsen van fietsen, bromfietsen en scooters in de stalling.

16

Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.

17

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet
toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke toestemming van Stichting
Volksfeest Havelte.

18

Tijdens het feestweekend zal er gefotografeerd worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om foto’s openbaar te maken.

19

Alle drankconsumpties dienen te worden betaald met consumptiemunten. Deze
consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens het feest en kunnen alleen tijdens de
feestweek worden geretourneerd aan de kassa tegen terugbetaling van het
aankoopbedrag.

20

Op het Feestterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de
plaatselijke verordeningen. Het feestterrein is tijdens de festiviteiten zolang de
vergunning geldt geen openbaar terrein. Daar waar in deze huisregels de term
feestterrein wordt gebruikt, wordt mede de fietsenstalling bedoeld en het terrein rond
om de tent.

21

Bij het verlaten van het feestterrein wordt dringend verzocht rekening te houden met
omwonenden.

*In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien, beslist de
organisatie en/of de beveiliging van het evenement over de mogelijk te nemen maatregelen.

Samen houden we het feest gezellig!

