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Huisregels Havendagen Tholen 2018 
 
De onderstaande regels worden opgehangen bij de ingang en gehandhaafd door de 
beveiligingsmedewerkers en de medewerkers van de organisatie. 
  
Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u 
hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden. 

➢ U bent verplicht zich aan ons personeel te kunnen legitimeren; 
➢ U dient instructies van de organisatie, beveiliging of het personeel ten alle tijden op te 

volgen; 
➢ Bij ontzegging van de toegang tot het evenement om welke reden dan ook, heeft u geen 

recht op restitutie van gelden; 
➢ Het is verboden om eigen meegebrachte consumptie te nuttigen; 
➢ Consumpties kunnen worden verkregen op het evenement met de daarvoor verkrijgbare 

consumptiemunten; 
➢ Het is verboden om binnen te roken, buiten roken is mogelijk; 
➢ Het is verboden om dranken mee naar 'buiten' te nemen; 
➢ Op en rondom het evenement is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en 

de handel in drugs van toepassing; 
➢ Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd; 
➢ Op grond van gedrag op het evenement en/of openbare weg aangrenzend aan het 

evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren; 
➢ Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit 

te hebben. 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen 
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 

DRUGS 
Zowel het bezit, verhandelen en gebruik van drugs is in en rondom de feesttent absoluut verboden. 
Ook het onder invloed zijn van drugs is voor de organisatie Tholen Sterk reden genoeg om iemand 
niet toe te laten. 

LEEFTIJD 
De feesttent en onze andere locaties zijn tijdens deze activiteit toegankelijk voor alle leeftijden. 
Na betaling van de entreeprijs ontvangt u een polsbandje als toegangsbewijs. Wanneer u zich met 
een geldig én origineel ID-bewijs kunt legitimeren als 18 jaar en ouder ontvangt u 
een 18+ polsbandje. Wanneer u nog geen 18 jaar bent, óf u zich niet als zodanig kan identificeren, 
ontvangt u een 18- polsbandje. Alleen met een 18+ polsbandje kunt u alcoholische dranken 
verkrijgen aan de bar. 

AGRESSIE 
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Als door wat voor reden dan ook de veiligheid van 
bezoekers en/of ons personeel in gevaar komt door het misdragen dan het wel creëren van een 
onveilige situatie door een bezoeker van de feesttent, zal direct actie worden ondernomen en kan de 
desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd. 

VERNIELINGEN 
Behandel de feesttent en alles binnen en buiten de tent met respect. Als door wat voor reden dan 
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ook vernielingen plaats vinden door het misdragen van bezoeker van de feesttent, zal direct actie 
worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd. 

GELUIDSOVERLAST 
Bij het verlaten, of aanwezig zijn in de directe omgeving, van de feesttent wordt van de gast 
verwacht dat hij/zij zich gedraagt en geen geluidsoverlast veroorzaakt. 

DRANK BINNEN EN BUITEN DE TENT 
Het nuttigen van alcoholische dranken door personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Indien 
de organisatie constateert dat dit wel gebeurt, zal dit tot verwijdering uit de feesttent tot gevolg 
hebben zonder enige restitutie. 

EVACUATIE 
Na een evacuatie kunt u uw betaalde geld niet terug verwachten. 

Iedereen die onze tent bezoekt, gaat akkoord met deze regels. Eenieder die zich schuldig maakt aan 
het overtreden van één of meerdere huisregels kan de toegang worden ontzegd, voor bepaalde dan 
wel onbepaalde tijd. In het geval van overtreding van de eerste twee regels (drugs en wapens) wordt 
de toegang onmiddellijk ontzegd voor onbepaalde tijd en zal altijd aangifte worden gedaan bij de 
politie. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, zal het bestuur van de organisatie 
beslissen. 

 


