
Huisregels  

Om ervoor te zorgen het een leuk en veilig festival wordt, heeft de organisatie een aantal 

huisregels opgesteld. Hierbij vermelden wij de huisregels, zoals deze in de festivaltenten, het 

festivalterrein erom heen en de naaste omgeving worden gehanteerd: 

 Het is jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken 

 Het is niet toegestaan alcoholische dranken en/of tabak voor een persoon onder de 18 

jaar te bestellen. 

 In de tenten is het verboden om te roken  

 Parkeren op het terrein / parkeerplaats is op eigen risico. 

 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Uw verblijf op het 

festivalterrein, het terrein erom heen en de naaste omgeving geschiedt op eigenrisico 

van de bezoeker. 

 De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de 

plaats van het festival. 

 De organisatie behoudt zich het recht voor om het festival om gegronde redenen af te 

gelasten. 

 Consumptiemunten en entreekaarten zijn geldig voor één festival, en zijn niet 

inwisselbaar voor geld.  

 Bezoekers van Bregepop Festival verlenen stilzwijgend toestemming tot het maken 

van foto's en video's.  

 De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade of 

enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of eigendommen van de bezoeker. 

Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. 

 Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: 

alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plasticflessen, slag en/of 

stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen. Het bezitten, het 

gebruiken en het verhandelen van verdovend middelen is ten strengste verboden, 

zowel binnen als in de directe omgeving van het festivalterrein erom heen en de naaste 

omgeving 

 Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. 

 Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen 

van de organisatie en het personeel. 

 Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken, 

tenzij de organisatie anders heeft aangegeven. 

 In alle gevallen, waarin deze huisregels niet voorzien, zal de organisatie cq personeel 

van het BregePop Festival maatregelen nemen ten gunste van het evenement. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Cultureel Scharsterbrug 

Organisatie Bregepop Festival 


