HUISREGELS STICHTING DIBBES.
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De Algemene Voorwaarden van Stichting Dibbes zijn van toepassing;
Deze Algemene Voorwaarden kunt u vinden bij de entree van het festival;
Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid;
De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand ten allen tijde de toegang tot
het festival te ontzeggen;
Ook wanneer wij DENKEN dat de bezoeker onder invloed is van drank en/of drugs.
De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te
passen;
Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen
onder begeleiding van een volwassene het terrein op;
Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het
festivalterrein niet op;
Wapens zijn verboden, alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapen
worden ingenomen en afgegeven aan de politie.
Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;
De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan
bezittingen van bezoekers;
Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel
mocht ontstaan;
Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het
festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
Wij kunnen je alleen toegang tot het festival verschaffen indien je in bezit bent van
een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden via de tickets pagina op
website van Stichting, bij de voorverkoopadressen en aan de kassa bij de ingang.
Bezoekers mogen niet herkenbaar zijn als groep, denk hierbij aan voetbalshirts, etc.
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te
kunnen legitimeren. Op het festival zijn enkel zwak alcoholische dranken
verkrijgbaar.
Op verzoek van de medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen
geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de medewerkers zien hier
reden toe, kan toegang tot het festival worden ontzegd.
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed
bent van drugs en/of alcohol.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of
beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie
hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de
toegang tot het festival weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs.
Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.
Gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard door de organisatie en daarna
vernietigd.

