
 

 Houd je altijd aan aanwijzingen van de organisatie en beveiliging. Dit voor je eigen veiligheid en 

die van anderen. 

 Het dragen van zwemkleding is verboden 

 Indien de weersomstandigheden het toelaten (met een buitentemperatuur van meer dan 23 °C),  

 dien je als bezoeker tot 18.00 uur ongekleed te gaan op het eiland 

 Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van de beveiliging betreffende o.a. (het bin-

nen brengen van) materialen, etenswaar en apparatuur 

 Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of 

voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurd door de organisatie deze is leidend 

 Het is niet toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen op het festival terrein 

 Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd 

 Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, 

worden absoluut niet getolereerd 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het 

festival 

 Wildplassen is niet toegestaan, de toegang kan u ontzegd worden 

 De organisatie kan personen de toegang weigeren 

 Respecteer je medebezoeker 

 Wijzigingen inclusief tijden en programma voorbehouden. 

 Bezoekers gaan met het betreden van het festival terrein automatisch akkoord met ons 

terreinreglement en deze huisregels, indien je je hier niet aan houdt kan en zal je de toegang  

ontzegd worden. 

 

Huishoudelijke mededelingen 

 Voor drank en eten zijn munten nodig.  

 De munten zijn te koop bij een centraal punt op het festivalterrein a € 2,50 per munt (voor alcohol) 

en € 2,00 per munt (non alcohol). 

 De munten kunnen tot 01.00 worden ingewisseld. Daarna zijn de munten nog tot 31 december 

2018 tijdens evenementen inwisselbaar in het restaurant tegen consumpties. De munten zijn ook 

inwisselbaar voor contanten, ook in 2019. 

 Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

 Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18  jaar. 

 


