- HUISREGELS TOELATINGSEISEN
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Gast dient in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
Gast dient in het bezit te zijn van een geldig ID (paspoort of rijbewijs) en dient dit op verzoek te kunnen tonen.
Elke bezoeker dient 18 jaar of ouder te zijn.
Correcte kleding verplicht, geen kleding die racistische, veroordelende kleding/uitingen, kleding die je als groep
herkenbaar maakt (voetbal)club kleding is niet toegestaan.
Gast mag niet in bezit zijn van (alcoholhoudende) dranken, glaswerk, blik, plastic flessen, voedsel, wapens,
(hard)drugs etc, op verzoek van beveiliging mag de gast gefouilleerd worden, verboden middelen worden
ingenomen.
Gasten die niet toerekeningsvatbaar meer zijn (dronkenschap of onder invloed bijvoorbeeld) kunnen preventief
geweigerd worden
Gasten kunnen gefouilleerd worden, bij niet meewerken aan fouillering wordt er geen toegang verleend tot het
evenement.
Tassen worden bij de ingang gecontroleerd, vloeistoffen (o.a. parfum) en of onder druk staande flessen (o.a. deo,
haarlak) zijn niet toegestaan
Gasten die geweigerd/verwijderd worden op basis van de huisregels hebben geen recht op restitutie.

ALCOHOLBELEID
•

Het schenken van alcohol aan minderjarigen is bij de wet streng verboden. NYE DEVENTER neemt dit ook hoog op
en controleert hierop aan de deur, bij twijfel dient de gast altijd een geldig ID (paspoort of rijbewijs) te kunnen tonen.

VERWIJDERING BELEID
NYE DEVENTER streeft ernaar haar evenementen zo soepel en gezellig mogelijk te Iaten verlopen, toch kan, bij ernstig
wangedrag, men overgaan op verwijdering van de betreffende gast.
•
•
•

• een gast kan worden verwijderd als hij waarschuwingen van het personeel niet opvolgt
• een gast kan worden verwijderd als hij zijn omgeving tot last is
• een gast kan worden verwijderd als hij betrapt wordt op strafbare feiten

SCHADE- EN HERSTELBELEID
Bij toebrengen van schade aan andermans eigendommen zal degene die de schade toebrengt, verantwoordelijk worden
gehouden voor het vergoeden van de betreffende schade.
•
•

• bij toebrengen van schade aan de locatie of andermans eigendommen zal de betreffende gast verwijderd worden
nadat deze zijn gegevens bij NYE DEVENTER en of de locatie geregistreerd heeft
• in ernstige gevallen zal de politie worden ingeschakeld

KLACHTEN & PROCEDURES
Als een gast klachten heeft over de manier waarop hij door NYE DEVENTER behandeld is kan hij te allen tijde contact
opnemen met de organisatie. NYE DEVENTER zal dan in overleg met de gast naar een geschikte oplossing van het probleem
zoeken. Als NYE DEVENTER veel klachten van dezelfde soort krijgt zal zij deze zeer hoog opnemen.

DIEFSTAL
NYE DEVENTER streeft ernaar zo veilig mogelijke evenementen te organiseren. Er zijn,voor zover mogelijk kluisjes aanwezig
waar de gast tegen betaling zijn spullen kan opbergen. Bij diefstal moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. NYE
DEVENTER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van (persoons-) eigendommen.

TOEZICHTHOUDERS
Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich direct bij de ingang te legitimeren en
te vragen naar de dienstdoende evenementenmanager (art. 5:12 algemene wet bestuursrecht).

MARKETINGACTIVITEITEN
Marketing activiteiten op het evenemententerrein zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van NYE DEVENTER. Dit
omvat elke vorm van marketing. Overtreders zullen zich moeten identificeren of zullen anders worden overgedragen aan de
politie. Overtreders zullen aansprakelijk worden gesteld voor alle opruim- en herstelkosten alsmede alle materiële en
immateriële gevolgschade.

CAMERA’S
Tijdens het gehele evenement worden video/foto opnames gemaakt, bij het betreden van het terrein geeft iedere gast
toestemming dat deze opnames gebruikt mogen worden door NYE DEVENTER voor commerciële- /marketingdoeleinden.

WATER
Bij de toiletvoorziening is stromend water aanwezig, dit is geen drinkwater, de organisatie is niet verantwoordelijk voor de
gevolgen na het innemen.

ROKEN
Het is verboden te roken in de binnenruimtes. Hieronder wordt ook verstaan de tenten (dit geld ook voor in de tenten).

CALAMITEITEN
In geval van brand of andere calamiteit dienen de instructies van het personeel en/of hulpverlenende diensten gevolgd te
worden.

HANDEL EN VERKOOP
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaats
handelswaren te verkopen en of te koop aan te bieden

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De
beslissing van de organisatie NYE DEVENTER hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je
de toegang tot de locatie weigeren of ontzeggen (zonder restitutie van je eventuele entreebewijs). Mocht je de toegang ontzegd
worden dien je het terrein per direct te verlaten
IEDERE BEZOEKER WORDT GEACHT HET HUISREGELEMENT TE KENNEN. DOOR HET BETREDEN VAN HET
TERREIN AANVAARDT HIJ/ZIJ DE NALEVING ERVAN

