HUISREGELS BOERENDAG RIJSBERGEN &
BOERENDAG AFTERPARTY
1.

Door het evenemententerrein te betreden gaat u akkoord met onze
huisregels. Wanneer u zich niet houdt aan deze huisregels of aan
aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in het kader
van de openbare orde, kunt u van het terrein worden verwijderd.
2. Om toegang te krijgen tot Boerendag Rijsberen en/of de afterparty
dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn
verkrijgbaar aan de kassa of via de organisatie.
3. Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico.
Stichting Boerendag Rijsbergen dan wel de medewerkers die voor
de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel
immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen,
noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
4. Houd u aan aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie.
Dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
5. Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijke voorwerpen
zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn
gebeurt door de organisatie of beveiliging en is leidend. Bij
constatering van drugs verhandeling en/of gebruik zal de bezoeker
van het terrein worden verwijderd.
6. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.
7. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende
uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet
getolereerd.
8. De organisatie kan personen de toegang weigeren. Personen die
duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs worden niet
toegelaten.
9. In de tenten van Boerendag Rijsbergen en in alle toiletcabines of
andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel
rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.
10. Wildplassen is verboden, net als klimmen in objecten, podia,
tenten, bouwwerken of bomen. Bij constatering zal de bezoeker
van het evenement worden verwijderd.
11. Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen
geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan
het voertuig worden verwijderd. Instructies van de
verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
12. Er is geen alcohol verkoop aan personen onder de 18 jaar. De
(bar)medewerker kan bij twijfel verzoeken om een ID.
Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van de
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Boerendag Afterparty, een polsbandje waarmee alcoholhoudende
consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers
onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee louter
alcoholvrije consumpties aangeschaft kunnen worden. Bezoekers
onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan
alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen
kunnen mogelijk van het terrein verwijderd worden bij controle.
Door het betreden van het terrein geeft u toestemming om op het
terrein gemaakte foto’s en videobeelden te gebruiken voor
publicatiedoeleinden en promotiedoeleinden door stichting
Boerendag Rijsbergen en haar partners.
Flyeren is verboden, net als sampling en verkoop/handel van wat
dan ook, tenzij anders overeen gekomen met de organisatie.
Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan tijdens
de Boerendag Afterparty. Tijdens de Boerendag is picknicken niet
toegestaan op de terrassen en in tenten.
Consumpties op het evenement kunt u betalen met muntjes die
verkrijgbaar zijn bij de kassa. Eenmaal gekochte
consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig,
Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.
Op het terrein is een EHBO-post aanwezig bemand door het Rode
Kruis. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of
een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de
medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten
houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle
tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende
instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te
blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de
organisatie.
Respecteer uw medebezoeker.
Huisdieren zijn tijdens de Boerendag toegestaan mits kort
aangelijnd i.v.m. (schrik)reacties bij andere dieren en/of bezoekers.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie
over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie
hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang
worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs.
Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen
terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de
hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of
opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.
Rijsbergen, juli 2018.

