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Tickets worden niet terugbetaald, noch omgewisseld.
Geen glas van welke aard dan ook toegestaan tijdens de volledige duur van het evenement op de parkeerterreinen en alle
feestbussen. We zijn zeer ernstig over deze regel – geen uitzonderingen.
Het verlaten van de site is niet definitief: eenmaal u de evenementenhal verlaat, kan u in elk geval nog terug binnen.
Avondkledij is primordiaal. Jeans, sportschoenen, hoofddeksels, gekleurde broeken e.e.a. zijn niet toegelaten.
Voorleggen identiteitskaart verplicht op verzoek met oog op leeftijdscontrole aan bar.
De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden noch eender wie van hun entourage kunnen aansprakelijk
gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
Roken in de zaal leidt tot onmiddellijke uitsluiting van het evenement.
De officiële verkoop van petten en andere souvenirs gebeurt alleen bij de kassa.
Klanten dienen ook ten alle tijde hun schoenen aan te houden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele ongevallen en kwetsuren die ontstaan ingevolge het niet dragen van (aangepast) schoeisel.
Het is niet mogelijk om tot aan de bar te bestellen tot sluitingstijd.
Tijdens het evenement zal de organisatie foto’s, video- en audio-opnames maken. Wanneer u de festivalruimte betreedt,
stemt u stilzwijgend in met het publiceren, copiëren en/of verder gebruik van deze beelden.
De bezoeker verbindt zich ertoe de eigendom en nachtrust van derden te respecteren, overeenkomstig de regels betreffende
het goede nabuurschap. Men wordt steeds geacht om rustig en voornaam te blijven.
De minimumleeftijd om dit evenement te betreden is 15 jaar, of deze leeftijd bereiken in het huidige jaar.
Wildplassen is verboden, zowel binnen als buiten. Er worden binnen voldoende sanitaire voorzieningen voorzien.
Het is absoluut niet toegelaten goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen in en rondom de site, noch
promotiemateriaal (flyers, affiches, enz.) te verspreiden in de evenementenhal of in de onmiddellijke omgeving.
V.Z.W. BDB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële en immateriële schade.
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over te nemen maatregelen.
De toegang kan steeds worden geweigerd.

Zero Tolerance Policy: bij personen die betrapt worden op het bezit van verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende
middelen zal het toegangsticket in beslag worden genomen en de toegang tot het evenement worden geweigerd.
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Er is een uitdrukkelijk toegangsverbod voor
- Personen in het bezit van scherpe of glazen voorwerpen, flessen, blikjes, professioneel AV-materiaal (audio, video, film),
camera’s (tenzij wegwerp), wapens en/of drugs, honden
- Personen van wie het gedrag laat vermoeden dat ze zich inlaten met de handel in verdovende en/of stimulerende middelen
- Personen onder invloed van drugs en/of alcohol
- Personen die de leeftijd van 15 jaar niet bereikt hebben
- Personen die voorwerpen beschadigen en/of vervreemden, eigendom van BOCCA destelbergen, van V.Z.W. BDB,
organisatoren, van partners, leveranciers en van derden in het algemeen
- Personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken
- Personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole
- Personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden
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U wordt dan ook uitdrukkelijk verzocht
- Zich te schikken naar de richtlijnen van het security team en hun medewerkers
- Jassen, mantels, handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen,... aan de vestiaire in bewaring te geven
- Geen bekertjes, glazen of petflesjes mee naar buiten te nemen
- Geen persoonlijke voorwerpen onbewaakt achter te laten. Indien u dit wel doet, gebeurt dit op eigen risico
- Zich aan de toegangscontrole te onderwerpen door
* Het laten verifiëren van de leeftijd
* Een oppervlakkige controle toe te staan van kleding en handbagage

