
HUISREGELS

1. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van stREEKfeest Junior zijn geheel voor eigen 
risico.

2. Tijdens stREEKfeest Junior kunnen er foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportage, 
website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een ticket en het betreden van het festivalterrein 
geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinde te gebruiken.

3. Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: etenswaren, glaswerk, plastic 
fl essen, blikwerk, drugs, vuurwerk, (vuur) wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, fi lm-, 
en andere opname apparatuur.

4. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een 
paspoort of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd.

5. Toegang wordt verleend na tonen van geldige legitimatie. Alleen toegang voor jongeren op voortgezet 
onderwijs. Aan bezoekers (zonder uitnodiging) onder deze categorie wordt géén toegang verleend.

6. Deuren open vanaf 20.00 uur, sluiting om 00.00 uur. Er wordt geen toegang meer verleend na 21:00 uur.
7. Na betaling van entree is toegang gegarandeerd. Bij verlaten van het feestterrein kan geen nieuwe 

toegang verleend worden tenzij opnieuw entreegelden voldaan worden.
8. In geval van alcoholgebruik of ongepast gedrag kan organisatie streekfeest Junior besluiten om de 

betreffende bezoeker de toegang te ontzeggen of te ontnemen.
9. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt. Bij vermoedens van alcoholgebruik door minderjarigen 

vooraf of tijdens het evenement kan een blaastest worden afgenomen. Bij een te hoog promillage wordt de 
toegang ontzegd en ouders worden ingelicht.

10. Roken binnen is niet toegestaan.
11. Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. 
12. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts kunnen kaarten niet 

worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden
13. In geval van afgelasting van stREEKfeest Junior door onvoorziene omstandigheden, zal de organisatie een 

beslissing nemen over een eventuele regeling ter vergoeding van de gekochte kaarten
14. Bij de entree van het festivalterrein maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet 

laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene 
veiligheid te beschermen. 

15. Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is 
verboden

16. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de 
beveiligingsdienst en/of aangifte bij de politie

17. Organisatie stREEKfeest Junior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan 
wel immateriële schade of vermiste eigendommen.
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18. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van  
 onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
19. Overtreding van enige huisregel wordt onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie   
 gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd. 
20.  Op punten waarin dit reglement niet voorziet neemt organisatie stREEKfeest Junior hierover een 
 besluit.
21. Organisatie stREEKfeest Junior is een non-profi t organisatie en is onderdeel van stREEKfeest/Stichting  
 Evenementen Reek.
22. Voor vragen en/of opmerkingen kunnen medewerkers stREEKfeest Junior worde benaderd.
23.  Bij het ontzeggen van toegang door niet naleven van regels geldt er geen restitutie van tickets; 
24.  In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te 
 treffen.
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