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huisregels

Op de Ossefeestlocatie gelden dezelfde normen en waarden als in de samenleving
Op verzoek van de medewerkers van de Ossefeesten dient een wettelijk legitimatiebewijs
te worden getoond. Weigering kan ontzegging van de toegang tot gevolg hebben
Het bezit van wapens of voorwerpen, die volgens de organisatie als wapen kunnen worden
gebruikt, is niet toegestaan op straffe van inbeslagname en overdracht aan de politie
Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein
te verlaten. Het bezit en/of gebruik van en/of de handel in smart-, soft- of harddrugs is
niet toegestaan op straffe van inbeslagname en overdracht aan de politie
Het zelf meebrengen van drank en/of etenswaar is niet toegestaan. De organisatie behoudt
zich het recht voor de toegang te weigeren aan personen waarvan zij vermoedt dat zij
onder invloed van overmatig alcohol en/of drugs verkeren
De organisatie behoudt zicht het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende
kleding, de toegang te weigeren
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij wangedrag eenieder te verwijderen van
het terrein. De organisatie behoudt zich voor het overige het recht voor om eenieder
zonder opgave van redenen de toegang te weigeren
Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u
geen recht op restitutie van gelden
Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken
verkocht of verstrekt; boetes worden volledig verhaald op de overtreder(s)
Consumpties moeten worden betaald met voor dit jaar geldende consumptiebonnen van de
Ossefeesten
U stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en
commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend
kunnen worden
In de feesttent is roken verboden; boetes worden verhaald op de overtreder(s)
Diefstal en vernieling worden niet getolereerd op straffe van definitieve verwijdering
en overdracht aan de politie. Kosten worden verhaald op de veroorzaker
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor geleden schade en/of
vermissingen
Aanwijzingen van de medewerkers van de Ossefeesten dienen altijd te worden opgevolgd
Houd bij het verlaten van deze locatie rekening met onze buren. Drinkbekers mogen niet
buiten de Ossefeestlocatie worden meegenomen
Het is niet toegestaan om video- en/of geluidsopnames te maken op de Ossefeestlocatie
Eenieder die de Ossefeestlocatie betreedt gaat akkoord met deze huisregels

Wij wensen u een plezierig verblijf toe op de Ossefeesten.

Bij ons zijn ALLE leeftijden welkom!

