Huisregels Stichting LevensLust Bosconcerten
Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de
bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de
ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.
1.1 Eigen risico/aansprakelijkheid Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en
het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Stichting
LevensLust bosconcerten geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd
betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
1.2 Toegangsbewijs en toegang Toegang tot het evenemententerrein wordt enkel verleend op vertoon
van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart). In ruil voor een geldig toegangsbewijs ontvangt de bezoeker een polsbandje. Dit
polsbandje is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
1.3 Minimumleeftijd Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een
meerderjarige) van het evenement hanteert de organisatie een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. De
organisatie adviseert jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.
1.4 Legitimatieplicht Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een
legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs,
paspoort en identiteitskaart.
1.5 Alcohol en roken Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak
te kopen en/of te consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om
alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van barpersoneel,
security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden.
2 Onbehoorlijk gedrag De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige
verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie,
het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan
verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg
hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.
3.1 (Toegangs-)controle en visitatie Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen
waaronder (hand)bagage worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook kan de beveiliging de
bezoeker controleren d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij
weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein
worden ontzegd zonder restitutie.
3.2 Verboden voorwerpen Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden
aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te
doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname
waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie
worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker
geretourneerd.

VERBODEN ARTIKELEN
•
•

Glas- en of blik
Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen (o.a. spuitbussen)

•
•
•
•
•
•

Vuurwerk in alle vormen incl. Sterretjes.
Hard- & softdrugs en andere geestverruimende middelen (waaronder o.a. lachgaspatronen)
Slag-, steek- en vuurwapens
(Huis)dieren
Skates, fietsen, steps, skateboard etc.
Vlaggen en spandoeken (in geval van show-item toegestaan)

•
•
•

Laserpennen en ander licht met gebundelde straal
Graffiti en viltstiften/markers
Alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de beveiliging en/of organisatie een gevaar
kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

3.3 De volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware
medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een
medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van
ca. 3 weken) mee naar binnen.
PARKEERTERREIN
4.1 Het parkeerterrein wordt niet bewaakt. Het parkeren is derhalve op eigen risico, en de organisatie
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan het voertuig (of de inhoud
daarvan).
4.2 Het parkeerterrein kan slechts gebruikt worden voor (RDW-gekeurde) personenauto’s en motoren.
Het stallen van bussen, vrachtwagens etc. is niet toegestaan.
4.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren indien zij vermoedt
dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert of in het geval dat de organisatie van
oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee
worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen.
4.4 Op het parkeerterrein geldt de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens. Bestuurders van voertuigen en overige personen die zich op het parkeerterrein bevinden
(hierna: parkeerders) dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en zich zó te gedragen dat
dit geen hinder veroorzaakt voor anderen en/of de veiligheid niet in gevaar komt. Verder dienen
parkeerders zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels
krachtens deze wet gesteld en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bij niet-nakoming
daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

