Huisregels Open Dag Technology Base
1.

Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart u kennis te hebben genomen van en
akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

2.

Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De
organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiele dan wel
immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

3.

Als bezoeker van het evenemententerrein bent u verplicht zich aan de huisregels te houden.
U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.

4.

Zorg ervoor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. De organisatie kan er altijd
naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenemententerrein
weigeren.

5.

Op het evenemententerrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank
in het bezit hebben en/of drinken. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen.

6.

Het is niet toegestaan om eigen (alcoholhoudende) drank te nuttigen op het
evenemententerrein.

7.

Gemotoriseerde voertuigen, anders dan van medewerkers of aangewezen partijen, zijn niet
toegestaan op het evenemententerrein.

8.

Fietsen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien u zich
hieraan niet houdt, kan de fiets worden verwijderd. Instructies van de medewerkers dient u
op te volgen. Na het parkeren van de fiets, is fietsen niet meer toegestaan op het
evenemententerrein.

9.

Op grond van agressief gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik of op ons terrein en/of op
de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of
weigeren.

10. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u op grond van het
huisreglement worden gefouilleerd (pov). Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan
u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
11. Het is verboden om kramen, exposities, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten
van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het
evenement mee te nemen.
12. Als u het evenemententerrein betreedt, geeft u toestemming voor het maken van
video-,foto- en geluidopnamen waar u mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie
gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Op verzoek van politie of justitie
zullen deze beelden worden overhandigd.
13. Het is verboden om het evenement met de volgende te betreden; softdrugs, harddrugs,
etens- waren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren,
voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek,
vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden
aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief
kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Bij constatering wordt u
aangehouden en de verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de
politie
14. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanpassingen in het programma te doen.
15. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming
van de organisatie.
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16. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te
nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet
naleven van de huisregels wordt u de toegang geweigerd/ontzegd. U dient in dat geval het
evenementen terrein direct te verlaten.
17. U wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht u vragen,
twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie via
info@meetthefuture.nu.
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