HUISREGELS VERHALENFESTIVAL
Door het festivalterrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels en algemene
voorwaarden. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels en aanwijzingen van de
organisatie, beveiliging of politie in het kader van de openbare (rechts) orde, kun je van het
terrein verwijderd en aangehouden worden.
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Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie dienen te allen tijde opgevolgd
te worden.
Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden. De
beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.
Agressie, hinderlijk gedrag, racistische-, seksistische-, beledigende- en/of
discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
Bezoekers betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie en/of haar
medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of
materiële dan wel immateriële schade.
Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
Het is verboden te klimmen in objecten en bomen.
Roken in tenten is niet toegestaan.
De organisatie behoudt zich het recht om personen te allen tijde de toegang tot het
festival te ontzeggen.
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.
Flyeren is verboden, net als sampling en verkoop/ handel van wat dan ook, tenzij
anders overeengekomen met de organisatie.
Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden en/of het
programma te wijzigen.
Bezoekers die zich niet aan bovenstaande huisregels en Algemene
Bezoekersvoorwaarden van Stichting de Moeite Waard houden, zal de toegang tot
het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor
het toegangsbewijs en eventuele gekochte munten. Ook zullen de eventuele schades
op overtreder verhaald worden.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN
• Voor drank en eten zijn munten nodig. munt = 1,10 euro. 1 munt = 2,20 euro.
• De munten zijn te koop bij de muntenkassa.
• De munten zijn tot 18.00 inwisselbaar bij de muntenkassa.
• Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

