
ARTIKEL 1 
De koper van een toegangsticket en iedereen die dit 
evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te 
volgen welke door de inrichters worden gegeven in 
het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van 
overlast, in het bijzonder de leeftijdsvoorschriften. In 
geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters 
het recht personen de toegang tot het evenement 
te ontzeggen en/of per direct te verwijderen van het 
terrein.  

ARTIKEL 2 
Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt door of met 
toestemming van de inrichters kunnen gebruikt 
worden voor uitzending. Bij het betreden van het 
evenement staat de bezoeker automatisch alle 
rechten voor het gebruik van deze af. 

ARTIKEL 3 
De inrichters behouden zich o.a. het recht voor: de 
leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand 
van om het even welk document dat zijn/haar 
leeftijd bewijst, de zakken van de kledij  te doen 
ledigen door de bezoeker, de (kleine) handtassen te 
doen openen en/of ledigen door de bezoeker.  

ARTIKEL 4 
De inrichters behouden zich bovendien het recht 
voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen 
of van het evenement per direct te verwijderen bij 
elke persoon: verdacht van het in bezit zijn van 
wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar 
inhoudt voor de veiligheid. Waarvan het gedrag laat 
veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel 
in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden 
werd van wapens of drugs op het evenement of 
de omgeving ervan. Personen die moeilijkheden 
veroorzaakt of veroorzaakt hebben in het verleden 
op het evenement of de omgeving ervan. Personen 
die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. 
Bij het meermaals aanspreken van bezoekers met 
inbreuk tot overdadig alcoholgebruik zal er van 
bovenop worden opgetreden.  

ARTIKEL 5 
Op vraag van de inrichters moet men ten allen tijde 
het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal 
de persoon in kwestie het evenement direct moeten 
verlaten. 

ARTIKEL 6 
Bij afsluiting van het evenement om veiligheids- 
of andere redenen kunnen ook de mensen met 
een geldig toegangsbewijs de toegang tot het 
evenement ontzegd worden (tijdelijk). 

ARTIKEL 7 
Het is ten strengste verboden om volgende mee te 
brengen of in het bezit te hebben: eigen dranken 
en of andere vloeistoffen, huisdieren (m.u.v. 
geleidehonden), rugzakken, grote tassen, drugs, 
wapens of elk ander gevaarlijk voorwerp.  

ARTIKEL 8 
Bij het aanbrengen van beschadiging op het terrein 
zal de bezoeker/veroorzaker hiervoor de kosten 
dragen.  

ARTIKEL 9 
Parkeren kan enkel op de officiële parking. 
Bezoekers kunnen parkeren op de festivalparking. 
Wild-parkeren in de omgeving rond het festival is 
verboden. Voor de parking betaalt de bezoeker een 
beperkte bijdrage voor de huur en de toewijzing 
van een parkeerplaats en dit voor een bepaalde 
tijdsduur, niet voor de bewaking. Madrefi vzw is 
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 
diefstal of andere ongevallen met voertuigen of 
personen op de officiële festivalparking of terrein. Er 

HUISREGELS


