Huisregels Popfeesten Usselo 2018
Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, heeft de Stichting Popfeesten
Usselo huisregels vastgesteld. Tevens is op de Popfeesten Usselo de Nederlandse wetgeving van
kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Bij het betreden van het feestterrein van de
Popfeesten Usselo stemt u zonder voorbehoud in met deze regels. Daar waar in deze huisregels de
term feestterrein wordt gebruikt, wordt mede het parkeerterrein en fietsenstalling bedoeld.

Eigen risico

Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens en festiviteiten zijn
geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Popfeesten Usselo en haar vrijwilligers
zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel
immateriële schade van bezoekers.

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.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien
u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het feestterrein worden
ontzegd.

Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van
geweld, het in bezit hebben van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen, discriminatie in
woord of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuiling of
vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd.
Indien u zich aan één of meerdere van genoemde feiten schuldig maakt, zal u de toegang
tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. Eventuele
schades zullen op u verhaald worden.

Op het feestterrein is beveiliging aanwezig om te waken over uw en onze veiligheid.
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en aanwijzingen van het
beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens vrijwilligers
van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.
Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat gedrag ongewenst is, kan
(al dan niet voorafgegaan door een waarschuwing) de toegang tot het feestterrein worden
ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten zal overdracht aan de politie plaatsvinden en
zal er aangifte worden gedaan.

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

Drank

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

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

Alle drankconsumpties dienen te worden betaald met consumptiemunten “Popfeesten
Usselo 2018”. Deze consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens de Popfeesten Usselo
2018 en kunnen alleen tijdens de Popfeesten Usselo 2018 worden geretourneerd aan de
kassa tegen terugbetaling van het aankoopbedrag.

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is de verkoop van alcoholische dranken aan personen
onder de 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen.
Stichting Popfeesten Usselo wijkt niet af van deze wetgeving. U kunt om legitimatie
worden gevraagd.





De Stichting Popfeesten Usselo wijst erop dat personen onder de 18 jaar strafbaar zijn als
ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte. Dit geldt
zowel voor zwakalcoholische drank als voor sterke drank.
Legitimatie is verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is,
kan een bandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is
aan de persoon zwakalcoholische drank (minder dan 15%) te verschaffen. Bezoekers
onder de 18 jaar krijgen geen bandje maar een stempel. Zonder bandje kan geen alcohol
verkregen worden.

Drugs

Het gebruiken, in bezit hebben of verhandelen van soft- of harddrugs op het feestterrein is
niet toegestaan. Bij constatering hiervan kunt u worden overgedragen aan de politie.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken.

Vervoer

Auto’s, fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein en dienen
op het daarvoor aangewezen parkeerterrein/ in de daarvoor aangewezen stalling te
worden geplaatst. Hierbij dienen de aanwijzingen van de organisatie en haar vrijwilligers te
worden opgevolgd.

Het parkeren geschiedt op eigen risico, evenals het plaatsen van fietsen, bromfietsen en
scooters in de stalling.

Overige

Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn.

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

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

De toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

Tijdens het feestweekend zal er gefotografeerd worden. Bij het betreden van het
feestterrein, stem je ermee in dat er eventueel foto’s van jou worden gemaakt. Wil je niet
dat een foto van jou wordt gepubliceerd, maak dat dan direct kenbaar bij de fotograaf.

Als foto’s door derden, niet in opdracht van Stichting Popfeesten Usselo, zijn gemaakt dan
heeft de organisatie geen controle over het publiceren van deze foto’s. Stichting
Popfeesten Usselo is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

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.

