Huisregels SunBeats
Onderstaande huisregels gelden zowel voor het evenemententerrein als voor de directe
omgeving van het evenement.
De huisregels worden op onze website vermeld en zullen bij de entree worden opgehangen.
Algemene regels.
1. Alle aanwijzingen van medewerkers van het evenement, die verband houden met
onze huisregels, moet u direct opvolgen;
2. Klachten moet u direct melden bij de organisatie;
3. U kunt verplicht worden om medewerking te verlenen bij controles op wapens en
drugs, o.a. door middel van fouillering;
4. Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de organisatie;
5. Consumpties moet u met muntjes betalen;
6. Zwak alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar of
ouder;
7. Er kan om een legitimatie gevraagd worden;
8. Het is verboden om binnen te roken. Een eventuele boete wordt verhaald op de
overtreder. Roken is alleen buiten toegestaan.
Het is verboden om:
• Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;
• Wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben;
• Diefstallen en vernielingen te plegen;
• Grove taal te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten;
• Zich discriminerend uit te laten;
• Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie;
• Iemand te beledigen (aantasten van iemands eer en goede naam)
Het is niet toegestaan om:
• Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen;
• Met etenswaren te gooien;
• Zonder toestemming meubilair te verplaatsen;
• Drinkbekers mee naar buiten te nemen.
De toegang wordt geweigerd als u:
• Dronken bent;
• Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
Bij overtreding van misdrijven wordt:
• De verdachte direct aangehouden;
• Voorwerpen in beslag genomen;
• De politie ingeschakeld;
• Aangifte gedaan bij de politie;
• Er kan een lokaalverbod opgelegd worden.

