HUISREGLEMENT
Fuiven is super zolang het tof blijft! Door middel van enkele regels willen we ervoor zorgen
dat zowel jij als anderen een fijne avond tegemoet gaan.




















Bij aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met onderstaand reglement.
Bij het betreden van de fuif/het evenement zal je gevraagd worden om je identiteitskaart
te scannen in een elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen, zal je de fuif ook niet
kunnen betreden.
Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, zal je gevraagd worden om
een ander identiteitsbewijs voor te leggen.
Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de fuif/het
evenement niet in. Bij twijfel wordt telkens de politie gecontacteerd die via jouw
persoonlijke gegevens kan nakijken of een toegangsverbod van toepassing is.
Bij het betreden van de fuif/het evenement zullen je goederen en bagage
mogelijks gecontroleerd worden door de aanwezige security-agenten of
gemachtigde vrijwilligers. Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke
voorwerpen (wapens, glas, blik, deodorant, …). Bij weigering van deze controle
wordt de toegang tot de fuif/het evenement geweigerd.
Let goed op je spullen! De organisator van dit evenement i s in principe niet
aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.
Indien je in een publiek toegankelijke zaal binnenkomt, geldt er een rookverbod.
Rokers kunnen buiten roken binnen de aangewezen perimeter mits het nodige
respect voor de omgeving (lawaai, afval, …) en het beperken van overlast.
Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en buitenperimeter is
verboden.
De toegang kan worden geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen.
Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik
van gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden.
Bezoekers die zich in de fuifaccommodatie, op het evenemententerrein of in de
opgelegde alcoholperimeter schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld,
het gebruik en/of verkoop van drugs komen de fuif/het evenement niet in of moeten
deze verlaten. Hierbij wordt tevens de politie gewaarschuwd.
Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de exploitant van de zaal of de
organisator van dit evenement moeten de fuif/het evenement verlaten. Indien nodig
wordt de politie ingeschakeld.
In geval van overtreding van bovenstaand reglement kan een klacht worden
neergelegd bij de politie.

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO UIT DE
FUIF/HET EVENEMENT TE WORDEN GEZET.
BIJ ERNSTIGE FEITEN OF HERHAALDELIJKE INCIDENTEN IN DE FUIFACCOMMODATIE, OP HET
EVENEMENTENTERREIN OF IN DE OPGELEGDE ALCOHOLPERIMETER KAN EEN
TOEGANGSVERBOD UITGESPROKEN WORDEN VOOR ALLE EVENEMENTEN DIE
WERKEN MET HET SAFE PARTY ZONE-LABEL, ONGEACHT OP WELKE LOCATIE DE
FUIF/HET EVENEMENT DOORGAAT.
Meer info over de algemene politieverordening, de toegangsverboden en de algemene
procedure: zie www.kortenberg.be/jeugd

