
Wie het evenement bezoekt verklaart zich akkoord met ons reglement en houdt 
rekening met volgende zaken:

1. Bezoekers dienen zich te houden aan dit reglement alsook de aanwijzingen 
van de organisatie en het personeel op te volgen. Bij een inbreuk op het 
reglement of het niet volgen van de aanwijzingen, kan worden overgegaan 
tot verwijdering van het evenement. De bezoeker heeft hierbij geen recht 
op een terugbetaling van eventuele drank- en eetbonnen. 

2. Het is verboden om volgende voorwerpen mee te nemen: drank, voedsel, 
glas, blik, scherpe voorwerpen, wapens, chemische stoffen en elk ander 
voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk beschouwd kan worden. Met 
een goed uitgevoerde toegangscontrole wordt de veiligheid van iedereen 
gegarandeerd. 
De controle wordt uitgevoerd door veiligheidspersoneel om te vermijden 
dat, glas, harde of scherpe voorwerpen, enz. op het evenement aanwezig 
zijn. Elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan beschouwd 
worden, wordt ook in beslag genomen. 

3. Bij weigering van een persoonscontrole wordt de toegang tot het evenement 
geweigerd. 

4. De organisatie neemt geen voorwerpen in bewaring.

5. Wapen- en drugsbezit is bij wet verboden. Bij overtreding of vermoedens 
van inbreuk worden de politiediensten onmiddellijk gewaarschuwd. 

6. Grotere rugzakken en tassen zijn verboden. Alle handbagage groter dan 30cm 
x 20 x 10cm zal geweigerd worden. De organisatie vraagt de medewerking 
van de bezoekers door op eenvoudig verzoek van de medewerkers de 
handtas te openen en de inhoud ervan te tonen. 

7.  Er is camerabewaking op en rond het terrein. Bij het betreden van het 
terrein gaat de bezoeker ermee akkoord dat het gemaakte beeldmateriaal 
aangewend mag worden owv veiligheidsredenen. 

8. Honden enkel toegelaten op de terrassen en aan de leiband!

9. Op politiebevel is het verboden om rechtstaand uit een glas te drinken tijdens 
het event. Mensen in horecazaken die zitten (binnen of op terras) en in de 
VIP-ruimte mogen wel uit een glas drinken, maar er mag geen glas mee in 
het publiek!
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