HUISREGELS HALLOWEENFAIR-WESTFRIESLAND 2019

HUISREGELS HALLOWEENFAIR WEST-FRIESLAND
Door het kopen van een toegangsbewijs of het betreden van ons evenemententerrein, gaat
u akkoord met de huisregels van de organisatie Stichting Entertainment en Cultuur
West-Friesland (*StecWF) welke hieronder staan:

TOEGANG TOT HET EVENEMENT
Bij de entree kunt u door de beveiligingsdienst worden gefouilleerd op het
bezit van ongeoorloofde voorwerpen en kunnen zij deze in beslag te nemen,
nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van verdenking in
de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering.
Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend heeft de
organisatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag het
recht de betrokkene de toegang tot het terrein en/of locatie te weigeren.
In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement aan de
eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet
mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen.

LEGITIMATIE
De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie, welke op
verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatie verstaan wij het
volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.

KINDEREN
De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Er is alleen toegang voor kinderen (tot 16
jaar) die minimaal 1 volwassene ter begeleiding hebben.

WEIGERING TOEGANG
De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker te weigeren
zonder dat zij gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
Huisregels

TOEGANG TOT HET EVENEMENT
Is mogelijk tot een bepaalde tijd. Deze tijd vind je bij het entree en op de officiële website. Na
deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat
de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
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MEDICIJNEN
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen. Op
voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking
zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond
kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
Mocht het gebruik door de organisatie en/of beveiliging in twijfel worden
getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de
daarvoor bestemde bak te deponeren.

DIEREN
Het is verboden dieren mee te nemen op het terrein of in de locatie. Indien u
toch een dier heeft meegenomen die schade maakt op het terrein of er poept
e.d. dan bent u aansprakelijk voor alle schade. Dit geldt niet voor het
beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag.

FOUILLEREN
Beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van van de organisatie en/of
ander bevoegd gezag zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van
ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor
toestemming is verleend of indien sprake is van verdenking in de zin van
artikel 27 Wetboek van Strafvordering.
Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend heeft de
organisatie, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van op het terrein
en/of locatie en/of ander bevoegd gezag het recht de betrokkene de toegang
tot op het terrein en/of locatie te weigeren. In beslag genomen voorwerpen
worden na afloop van het Evenement aan de eigenaar teruggegeven, tenzij
sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

KLEDING
Alles mag, mits er geen racistische of politieke uitingen op staan.
Voetbalshirts zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de
toegang geweigerd worden. Het dragen van themakleding (Halloween) wordt
aangemoedigd.
De bezoeker dient zich herkenbaar en identificeerbaar op het terrein en of op
de locatie te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het
gezicht zodanig te bedekken middels hoofddeksel, shawls en/of andere
materialen waardoor herkenning door de organisatie, beveiligingspersoneel,
politie, medewerkers van Halloweenfair West-Friesland van de organisatie
en/of ander bevoegd gezag en/of biometrische toepassingen (deels)
onmogelijk wordt gemaakt.
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AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement/activiteit geen
doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme
weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het
evenemententerrein, kan van de organisatie hierop geen enkele wijze
voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van
de gemaakte kosten aan de bezoeker.
De bezoeker houdt zich geheel op eigen risico op locatie / terrein van het
evenement. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade (materieel
en immaterieel) welke ontstaat aan het Publiek en/of zaken (van de
bezoeker), als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van van de
organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of
vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met
de Evenementen/activiteit en/of het verblijf op het terrein en/of locatie, tenzij
de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Onverlet het bovengenoemde is van de organisatie niet aansprakelijk voor
enige schade die ontstaat door het betreden van op het terrein en/of locatie
en/of bijwonen van een Evenement, waaronder gehoorschade en andere
lichamelijke stoornissen, noch voor afwijkingen in het aangekondigde
tijdschema van een Evenement, noch voor de inhoud en wijze van uitvoeren
van (het programma van) het Evenement.
De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die hij door zijn handelen of
nalaten veroorzaakt op het terrein en/of locatie aan zaken en/of personen en
vrijwaart op het terrein en/of locatie voor aanspraken van derden ter zake.
van de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en
eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement en stelt zich
alsmede niet aansprakelijk voor het drankgebruik van de bezoeker.
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ALGEMEEN
1. DRUGS
Het bezitten en of verkopen van drugs en/ of andere verdovende middelen is
verboden.

2. WAPENS
Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.

3. VLOEISTOFFEN
Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant
mee het terrein op te nemen.

4. WILDPLASSEN
Is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden Er zijn voldoende
toiletgelegenheden aanwezig op het evenemententerrein. Deze zijn gratis
toegankelijk, mits anders vermeld.

5. AFVAL
Het is verboden om afval op de grond te gooien. Er zijn voldoende
afvalbakken waar u uw afval kwijt kunt.

6. ROKEN
Is verboden in alle binnenlocaties in Nederland. Dit geldt ook voor in de
tenten op onze evenementen/activiteiten. Hierop zal streng gecontroleerd
worden en de toegang tot het terrein kan u ontzegd worden. In geval van
kinderevenementen verzoeken wij u rekening te houden met kinderen als u
buiten rookt.

7. DRANK GOOIEN
Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.

8. ALCOHOLISCHE DRANKEN
Indien de bezoeker merkbaar onder invloed is van alcoholische drank en/of
drugs, kan deze de toegang geweigerd worden, zonder restitutie van het
entree.
Bij gebruik van alcoholische dranken is bezoeker zelf hoofdelijk aansprakelijk
en zelf verantwoordelijk bij gebruik hiervan.
© Stecwf.nl
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Indien de bezoeker onder invloed schade maakt, is de bezoeker hoofdelijk aansprakelijk
voor deze schade.

9. ZELF MEENEMEN VAN DRANKEN
Het zelf meebrengen van alcoholische dranken is verboden

10. RIJDEN ONDER INVLOED
Voor degenen die met de auto komen …Denk vooraf na over wie de BOB is.
Er moet rekening worden gehouden met controle door de politie bij afloop van
het evenement / activiteit. Per slot is een rijontzegging en een dikke boete
geen leuk vooruitzicht na een mooie dag of avond uit. Rijden onder invloed is
op eigen risico en voor eigen verantwoording.

11. ALCOHOL VANAF 18 JAAR
Volgens de drankwet, mag er vanaf 18 jaar alcohol geschonken worden. Voor degenen
onder de 18 jaar zal er een polsbandje worden gegeven waarvan het verplicht is deze
zichtbaar om de pols te dragen. Zonder dit bandje kan de toegang worden geweigerd,
zonder restitutie van het entreegeld.

12. VERNIELING EIGENDOMMEN
In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen of die van de
locatiehouders, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, wordt u voor de
kosten aansprakelijk gehouden en wordt u de toegang tot het terrein ontzegd.

13. EIGEN DRANK EN ETENSWAREN
Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het terrein of naar de locatie
mee te nemen.

14. MUZIEK
De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement
(luide) muziek ten gehore kan worden gebracht. Wij geven daarom het advies
om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een
ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht, rekening met
het gehoor van uw kinderen te houden en indien noodzakelijk
gehoorbescherming te dragen en/of te verzorgen.

15. KLUISJES
Er zijn geen kluisjes aanwezig. Neem daarom geen waardevolle spullen mee.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal. Neem voor de zekerheid
een jas of vest mee, het kan ’s avonds behoorlijk afkoelen.
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16. GOEDEREN C.Q. DIENSTEN
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie
goederen en/of diensten te verkopen op of rondom het evenemententerrein.

17. PROMOTEN
Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te
verspreiden of posters/banners op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de
organisatie.

18. AANWIJZINGEN
Van medewerkers van de organisatie, de organisatie alsmede politie,
brandweer, verkeer beveiligers, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker
onverwijld te worden opgevolgd.
Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de
bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in
voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

19. TOEGANGSBEWIJZEN EN STEMPELKAARTEN
Zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de
toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te
verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop
aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële
doeleinden.
Bij overtreding van dit verbod zijn wij gerechtigd de toegang tot het
evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker
te verhalen.
De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt
zal het volledige bedrag (inclusief fee) terug betaald worden aan de klant.

20. PROGRAMMERING
In geval van overmacht door afzegging van een artiest / activiteit zal
er getracht worden een vervanging te realiseren. De organisatie kan hiervoor op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte
kosten aan de bezoeker.

21. MUNTEN
Indien er met munten wordt betaald. Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement /
locatie waar deze
gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet
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inwisselbaar tegen geld.
Er kan op de evenementen van de organisatie alleen betaald worden met de
daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van STECWF.

22. MEDIAVOORWAARDEN
Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u het
evenemententerrein betreed gaat u ermee akkoord dat de organisatie beelden/
of geluidsopnamen m
aakt van u en deze kan verspreiden via alle
mogelijke mediavormen.
Foto’s/filmopnames mogen uitsluitend gebruikt worden voor privé doeleinden.
Bij ander gebruikt dient er schriftelijke toestemming worden gevraagd.
Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen
te nemen. Hieronder wordt verstaan: digitale fotocamera’s met een normale
lens, GSM en wegwerptoestellen. Het meenemen van een professionele
filmcamera is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Er zullen door verschillende fotografen foto´s gemaakt worden.
Professionele en hobby fotografen die foto’s c.q. video’s willen gebruiken
(media, zoals kranten, videografen en RTV) en gemaakt met professioneel
apparatuur, worden verzocht contact op te nemen met de organisatie voor
toestemming.
De opnamen dienen eerst naar de organisatie te worden gestuurd en worden
op de officiële websites van onze organisatie geplaatst. Daarna mag men
deze, met volledige vermelding van ons Festival en de organisatie op eigen
website plaatsen. Zonder schriftelijke toestemming mogen deze foto’s c.q.
video’s niet gepubliceerd of verkocht worden! De bestanden kunnen via We Transfer of
Mijn Bestand worden verzonden naar stecwf@gmail.com

23. ONEIGENLIJK GEBRUIK BEELDMATERIAAL C.Q.
HANDELSNAMEN
Bij oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal en of Handelsnamen, zullen er
gerechtelijke maatregelen genomen worden

24. SANCTIES
De bezoeker die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Huisregels
bepaalde, kan door de organisatie, beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van de
organisatie en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot
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het terrein en/of locatie worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het terrein en/of locatie
worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie.
Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangs(bewijs) van
betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op
restitutie ontstaat.

25. EVENEMENTEN VERBOD
De organisatie is gerechtigd om Evenement Verboden op te leggen aan een
ieder die in of buiten het terrein en/of locatie in het kader van een Evenement / activiteit in
strijd heeft gehandeld met het in deze Huisregels bepaalde en/of een strafbaar feit heeft
begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van
het Evenement en de Organisatie wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot
schadevergoeding op grond van het civiele recht.
De organisatie is gerechtigd om de duur van een Evenement Verbod te
verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van
bovengenoemd opgelegd Evenementen Verbod.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een
– naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd Evenementen Verbod.

26. WIJZIGING HUISREGELS EN BIJ VRAGEN:
StecWF is hierbij voorbehouden de huisregels op elk moment aan te passen. Aan te raden
is deze huisregels nog eens voor aanvang evenement door te nemen!
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie
bindend. Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze huisregels, dan kunt u contact
opnemen via stecwf@gmail.com

14.VERDERE INFO

Verdere info kun je vinden op:
www.stecwf.nl
www.facebook.nl/stecwf
www.halloweenfair-westfriesland.nl
www.facebook.com/halloweenfair
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