HUISREGELS FESTIVAL BEHIND THE WALL
• Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband
houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te
allen tijde stipt opgevolgd te worden.
• Legitimatie is verplicht.
• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.
Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden
ontzegd.
• Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.
• Personen gekleed in voetbal shirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde
groepering(en) horen, zullen worden geweigerd. Zulks ter beoordeling van de
beveiliging danwel organisatie.
• Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
• Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Het gebruik van alcohol
door personen onder 18 jaar alsmede het overdragen van alcohol aan minderjarigen zal
verwijdering van het festival tot gevolgen hebben ook voor de verstrekker, zonder recht
op teruggaven van de entreegelden.
• Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen
betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke kennelijk onder invloed is kan
geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van kaarten en/of reiskosten.
• Het gebruik en in bezit hebben van, alsmede handel in soft- en harddrugs is verboden.
Drugs kunt u afstaan aan de beveiliging of deponeren in de drugs- en wapenkliko
voordat u de toegangspoorten betreedt. Weigert u deze drugs af te staan dan zult u aan
de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van
harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden
aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
• Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen
worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de
politie.
• Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
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• De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
• Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van
promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.
Tevens kunnen er foto- en/of video-opnames gemaakt worden ten behoeven van het
toezicht op uw veiligheid en welbevinden. Deze opnames kunnen ter beschikking
gesteld worden aan de bevoegde instanties.
• Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein
onherroepelijk ontzegd.
• Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en
de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Een eventueel
naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige
beperking over aan de organisatie.
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