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Stichting Berghem events behoudt zicht het recht om iemand de toegang
tot het evenement te ontzeggen;
Voor Hoessenbosch festival geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Om
toegang te krijgen tot het festivalterrein zijn een geldig legitimatiebewijs
en een toegangskaartje verplicht. Ben je nog geen 18 jaar en/of niet in
staat een geldig legitimatiebewijs te tonen dan word je de toegang
geweigerd;
Iedere bezoeker dient voor de familiemiddag een geldig ticket te kopen;
Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van
een geldig legitimatiebewijs;
Stichting Berghem events is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies
van bezittingen of gewijzigde lichamelijke gesteldheid van de bezoekers;
Bezoekers van het evenement dienen, als daarom wordt verzocht,
akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang;
Op het moment dat door de beveiliging wordt gedacht dat de huisregels
overtreden worden mag ook gefouilleerd worden op het festivalterrein;
Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke
materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen
worden genomen;
Drugs is verboden, dit geldt zowel voor eigen gebruik als verkoop.
Personen die in het bezit zijn van drugs worden overgedragen aan de
politie;
Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, worden in beslag
genomen;
Bezoekers van Hoessenbosch festival is niet toegestaan om
discriminerende en aanstootgevende kleding te dragen. Ook het dragen
van kleding van clubs, zoals bijvoorbeeld voetbalclubs is niet toegestaan;
Het is verboden om (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen
zonder een vooraf gegeven toestemming van de organisatie. Selfie sticks
zijn ook niet toegestaan;
Het evenement is toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er zijn ook
mindervalide toiletten aanwezig. Rolstoelen en krukken zijn ook
toegestaan;
Voor bezoekers is het niet toegestaan een eigen stoel mee te nemen;
Bezoekers met bijzondere medicijnen dienen dit te melden bij de ingang;
Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is
niet mogelijk.

