
 
 

 

 
 
Huisregels Democratiefestival 
 

• Bezoekers van het Democratiefestival dienen zich te houden aan de huisregels. Op het 
festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de 
naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang en op het 
terrein van het evenement op borden/zuilen aan de bezoekers worden getoond.  

 
• Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van de evenementen dienen 

bezoekers van 14 jaar en ouder zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan 
de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden 
gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken).  

 
• Op het festivalterrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het 

dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of 
gebaar, seksuele intimidatie, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd.  

 
• Het meenemen van alcohol is niet toegestaan.  

 
• Plastic flesjes met maximaal 0,5liter zonder dop mogen meegenomen worden (alcohol is 

niet toegestaan).  

 
• Het in bezit hebben en/of meedragen van glas, blik, vuurwerk, (steek)wapens en eventuele 

brandgevaarlijke spullen zoals spuitbussen is niet toegestaan. 
 

• (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben wel 
toegang.  

 
• Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare 

lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet in heeft 
toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale 
(digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.  

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

wederverstrekking ervan aan deze personen. Personen die onder invloed van alcohol en/of 
drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd.  

 
• Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken. Het is 

niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen in verband met brandgevaar. Deze 
dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. 

 
• Veur-Lent is mooi en om dat zo te houden, hebben we overal prullenbakken gezet. Gebruik 

ze. Respecteer natuur en milieu.  

 
• Het is niet toegestaan grote grazers te benaderen of schade aan natuur en milieu aan te 

brengen.  



 
 

 

 
 

• Zwemmen in de Waal is verboden. Pootjebaden ook. 
 

• Personen jonger dan 16 jaar mogen het terrein uitsluitend betreden onder begeleiding van 
een ouder en/of voogd. Tijdens het festival zijn de ouder en/of voogd te allen tijde 
verantwoordelijk.  

 
• Het verblijf van kinderen op het festivalterrein en deelname aan activiteiten blijft te allen 

tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden. 

  
• Op het festivalterrein zijn drugs verboden. 

 
• Wildplassen op het festivalterrein is niet toegestaan.  

 
• Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en 

terreinen zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene 
worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de 
schadeveroorzaker verhaald worden.  

 
• Het is verboden op podia, in tenten en in stellingen van het festival te klimmen. 

 
• Respecteer onze buren en hun eigendom. Loop niet door hun tuin, maak gebruik van de 

officiële toegangswegen naar het festival. 
 

• Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de 
directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de 
organisatie. 

 
• Een ieder die het Democratiefestival bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij 

calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan 
overheidsinstanties. Tijdens het festival worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt 
ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die het Democratiefestival bezoekt, gaat 
hiermee akkoord.  

 
• Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het festivalterrein 

onherroepelijk worden ontzegd. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de 
huisregels de toegang tot het festivalterrein is ontzegd - om welke reden ook - kunnen 
geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van reiskosten en/of alle overige 
gemaakte kosten. 

 
• Het bezoeken van het Democratiefestival geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. 
 

• Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien 
beslist de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor 
aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.  

 
• Het Democratiefestival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels te 
bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

 


