
HUISREGELS EVENEMENTENTERREIN OUDE MARKT 

KERSTMIDDAG OUTDOOR – 24 DECEMBER 2022 

Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het 

dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, 

seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd.  

Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang tot het Evenemententerrein worden ontzegd.  

Bezoekers dienen ten allen tijde aanwijzingen van personeel en beveiliging op te volgen die verband 

hebben met de huisregels en medewerking te verlenen bij controles. 

Bezoekers vanaf 14 jaar dienen in het bezit te zijn van een geldig ID-bewijs (paspoort of rijbewijs) en 

kunnen dit op verzoek tonen. 

Bezoekers gekleed in kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden 

geweigerd. 

Het is niet toegestaan om te fietsen of fietsen aan de hand mee te nemen op het 

evenemententerrein. Fietsen dienen gestald te worden op de aangewezen locaties.  

Het is niet toegestaan om drugs, (alcoholhoudende) dranken en lachgas in het bezit te hebben. 

Het is niet toegestaan om glaswerk, blik, plastic flessen en wapens of voorwerpen die als wapen 

gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben en mee te nemen naar het evenemententerrein. 

Bezoekers welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen 

betreden kunnen worden geweigerd.  

Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals 

wederverstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere 

toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.  

Het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen, wildplassen, het dreigen met 

en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord en/of gebaar en seksuele 

intimidatie wordt niet getolereerd.  

Bij constatering van overtreding van één van bovenstaande huisregels kan verdere toegang tot het 

evenemententerrein worden ontzegd en kan de overtreder worden overgedragen aan de politie. Ook 

kunnen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. 

Alle situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie. Aanwijzingen van 

medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde 

opgevolgd te worden. 

 

 


