
Huisregels Eastlake Festival

1. De organisatie heeft alle recht om personen bij wangedrag en/of het
overtreden van deze voorwaarden de toegang te weigeren of van het terrein
te verwijderen.

2. Voor Eastlake Festival geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
3. Bezoekers worden bij de ingang van het festival gefouilleerd en/of

gevisiteerd. Bij bezoekers die dit weigeren kan/mag de toegang worden
geweigerd en/of kunnen worden verwijderd van het terrein.

4. Eastlake Festival hanteert een zero tolerance beleid m.b.t. drugs. Het is
verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken en te verhandelen. Bij
het aantreffen van drugs zal dit worden ingenomen, wordt de bezoeker van
het evenement verwijderd en kan de politie worden ingeschakeld.

5. Het is niet mogelijk om tijdens het evenement het terrein te verlaten om op
een later moment terug te komen.

6. Bezoekers moeten zich houden aan de aanwijzingen en/of voorschriften
van de organisatie en/of veiligheidsinstanties.

7. Het betreden van het terrein en het bijwonen van de shows zijn geheel voor
eigen risico van de bezoekers.

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of letsel aan bezoekers
en/of eigendommen van bezoekers.

9. De volgende voorwerpen zijn verboden mee te nemen op het terrein:
(vuur-)wapens, plastic flessen, vuurwerk, blikken, glaswerk, soft- en
harddrugs, parfum, deodorant, voedsel, (alcoholhoudende) dranken,
professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-)
opnameapparatuur.

10. Bij wettelijk verboden middelen zal desbetreffende persoon worden
overgedragen aan de politie.

11. Eastlake Festival maakt gebruik van een statiegeldsysteem op de plastic
bekertjes, je betaald bij je eerste drankje een halve munt extra voor het
bekertje, als je deze weer inlevert, hoef je niks extra's te betalen. Als je je
bekertje kwijt bent of weggooit, moet je wel weer een halve munt extra
betalen.

12. Bij betreden van het terrein geven bezoekers toestemming om opnames,
door organisatie en/of haar partners, te laten maken en deze openbaar te
maken.

13. Bezoekers horen gebruik te maken van de parkeergelegenheid die is
aangeleverd door de organisatie. Auto’s en/of andere voertuigen die elders
geparkeerd staan, kunnen/mogen worden weggesleept.

14. Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement, en
kunnen alleen gekocht worden op het evenement zelf bij de pinkassa’s.

15. Eastlake Festival werkt uitsluitend met pinkassa’s.
16. In situaties niet voorzien in de huisregels, beslist de organisatie.
17. De deuren sluiten om 20:00.
18. Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen op kleding is

verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Club uitingen zijn niet
toegestaan, niet op kleding, maar ook niet op meegebrachte attributen.



Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich
het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van
mening is dat er niet aan bovenstaande kledingvoorschriften wordt
voldaan.


