HUISREGELS

Om het verblijf voor alle bezoekers goed en veilig te laten verlopen, gelden voor bezoek aan en verblijf op de
evenementen van Elevation tenminste de onderstaande huisregels. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat
de bezoeker akkoord met deze huisregels.
Onder ‘evenementen van Elevation’ wordt verstaan: evenementen georganiseerd door Elevation Events Beheer
B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder Elevation Events BV, Soenda BV, Smeerboel BV, EVM
Events BV en FC Brabant BV (hierna gezamenlijk: ‘Elevation’).
Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en de Algemene Bezoekersvoorwaarden van Elevation (o.a. te
raadplegen op de website van Elevation www.elevation-events.com en via de KvK) houden, kan de toegang tot
evenementen van Elevation worden ontzegd, De bezoeker heeft in zo’n geval geen recht op vergoeding van de
kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
§

Bezoekers van evenementen van Elevation dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Op verzoek van een
veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden
overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt
verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen
niet worden geaccepteerd. Bij constatering van onrechtmatigheden zoals frauderen met het
identiteitsbewijs wordt de toegang geweigerd.

§

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

§

In het kader van de veiligheid kan iedere bezoeker bij het betreden of bij het verlaten van het evenement
worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle
door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle
heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Er kan sprake zijn van visitatie,
veiligheidsfouillering, het controleren van (hand)tassen en/of gebruik van detectiepooorten.

§

Elevation Events voert een zero tolerance beleid op het gebied van drugs. Elevation Events organiseert
drugsvrije evenementen en hanteert een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement
drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd. Het
is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen
terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering
hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan
de politie worden overgedragen.

§

Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, waterzakken, blik,
vuurwerk, lachgaspatronen, spuitbussen, drones, paraplu’s, selfiesticks en andere, naar het oordeel van
het personeel, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen evenals, drugs, (vuur)wapens en/of andere
gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren
op evenementen van Elevation is niet toegestaan. De aanwezigheid van hulphonden is toegestaan maar
wordt gezien de aard van het evenement sterk afgeraden. Neem bij vragen contact op met de
organisatie.

§

Bezoekers waarbij vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen
worden aangetroffen wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

§

Bezoekers die waarneembaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt de toegang tot het
evenement ontzegd.

§

Zware medicijnen, voedsel en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen alleen met
een doktersverklaring naar binnen.

§

Het meebrengen van zonnebrand is toegestaan mits smeerbaar en mits de verpakking een inhoudsmaat
heeft van minder dan 100ml. Ieder vorm van zonnebrandspray/spuitbus is nadrukkelijk niet toegestaan.

§

Het is verboden voor derden om op of rond het evenement goederen of diensten, zoals lachgas en/of
etenswaren te verkopen of te flyeren/reclame te maken.

§

Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een
nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement .(Dit is alleen mogelijk
indien dat nog beschikbaar is).

§

Bezoekers van evenementen van Elevation betreden het evenement op eigen risico. Elevation aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, die direct of indirect het gevolg
is van handelen of nalaten van Elevation, van personen in dienst van haar, of van andere personen die
door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde
evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementen locatie, tenzij de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld.

§

Op het evenement zal soms harde muziek worden geproduceerd. Elevation is niet aansprakelijk voor
enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. Bezoekers wordt
geadviseerd oordoppen te dragen; deze zijn te verkrijgen bij de barren op het evenement tijdens door
Elevation georganiseerde evenementen.

§

Bezoekers van evenementen van Elevation dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt
en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan, evenals
gezichtsbedekende kleding.

§

In de zaal, in de feesttenten, in de horecatenten en in alle toiletcabines of andere ruimten op het
evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen rookwaar
verkocht. Roken kunt u alleen buiten op een door de organisatie aangewezen locatie.

§

Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of
aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Elevation niet getolereerd. Indien de
bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal Elevation
deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal Elevation aangifte kunnen doen
van dergelijke gedragingen.
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is
verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, vernieling en/of het kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen
waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement.

§

Het is verboden om zonder toestemming van Elevation op en/of rondom het evenemententerrein en de
parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige
promotionele activiteiten te verrichten.

§

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elevation is het bezoekers niet toegestaan
beelden/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf tijdens door Elevation
georganiseerde evenementen te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken.

§

Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door Elevation georganiseerde
evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Eenieder die
dit evenement bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de
openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze
opnamen aan derden worden getoond

§

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en
geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze
opnamen voor promotionele doeleinden.

§

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere programmaonderdelen
zal worden geprobeerd een vervangend programmaonderdeel van een soortgelijk niveau met een
gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren. Er zal nimmer restitutie van de kosten van
entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden, tenzij van te voren vermeld.

§

Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de
omwonenden en de nabije leefomgeving.

§

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel van Elevation dienen direct opgevolgd te
worden.

§

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie
hieromtrent is bindend.

