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Toegangsvoorwaarden en huisregelement:
Onderstaande regels gelden zowel in- als voor de directe omgeving van het terrein.
En zijn ter bescherming van zowel het publiek als de medewerkers van LLOTB festival 2019

Betreden op het terrein, meedoen aan de activiteiten, verblijven gedurende het weekend is

volledig op eigen risico

Algemene regels:

# Toegang vanaf 18 jaar.

# Legitimatie verplicht.

# De directie behout zich het recht om zonder opgave van redenen mensen de toegang te ontzeggen indien nodig.behoud zich het recht om zonder opgave van redenen mensen de toegang te ontzeggen.

# Voor u en onze veiligheid is aanwezig een videobeveiligingssysteem.

Het is verboden om:

# Hard- en/of softdrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

# Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

# Diefstal en/of vernietiging te plegen.

# Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten.

# Zich discriminerend uit te laten.

# Zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.

Het is niet toegestaan om:

# Eigen dranken en etenswaren mee naar binnen te nemen.

# Andere gasten lastig te vallen (op te dringen)

# In directe omgeving van het pand lawaai te maken na sluit.

# Glazen mee naar buiten te nemen.

# Overmatig alcohol te gebruiken, bij constatering kan u verzocht worden het terrein te verlaten.

De toegang wordt u geweigerd als u:

# Onder de 18 jaar bent.

# Dronken bent of onder invloed van drugs.

# Niet meewerkt aan controles op wapens of drugs.

# Geen legitimatie kunt tonen.

In geval van misdrijven wordt:

# De verdachte direct aangehouden.

# Voorwerpen in beslag genomen.

# De politie ingeschakeld.

# Aangifte gedaan bij de politie

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist het personeel!

LLOTB FESTIVAL 2019

Page 1


