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Algemeen
Tijdens het Heksenfestijn wordt u geacht onderstaande huisregels te kennen en daarmee in
te stemmen. Deze huisregels zijn algemeen van aard. Mochten de huisregels in specifieke
gevallen leiden tot onduidelijkheden of discussies, dan beslist het Bestuur van Stichting
Heksenfestijn Oudewater.
Aanwijzigingen
Alle aanwijzingen van de medewerkers van Stichting Heksenfestijn Oudewater, die verband
houden met deze huisregels, moeten direct worden opgevolgd. Klachten kunnen bij het
bestuur gemeld worden. Het is verplicht om medewerking te verlenen bij de controles op
wapen- en drugsbezit en leeftijd.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dienen bij de medewerkers van Stichting Heksenfestijn Oudewater te
worden ingeleverd.
Video en foto opnames
Tijdens het Heksenfestijn te Oudewater worden er video en foto opnames gemaakt voor o.a.
promotionele doeleinden. Bij het betreden van de markt en de straten waar het
Heksenfestijn plaatsvindt, gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.

Minderjarigen
Minderjarigen, al dan niet vergezeld van een volwassene, vallen onder de verantwoording
van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige. De
aanwezigheid op de markt en de omliggende straten van het centrum is geheel voor eigen
risico.
Het is niet toegestaan om:
•

Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Worden deze bij een
controle aangetroffen dan worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de
politie.

•

Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te
hebben. Worden deze bij controle aangetroffen dan worden deze in beslag genomen
en overgedragen aan de politie.

•

Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen, geweld te
gebruiken of met geweld te dreigen, discriminerende of beledigende opmerkingen te
maken en door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

•

Alcohol te gebruiken wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is gebruikt of alcohol te
verstrekken aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

•

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur Stichting
Heksenfestijn om flyers uit te delen op het terrein. De schoonmaakkosten zullen
verhaald worden op de betreffende organisatie.

•

Eigen drank mee te nemen, dan wel te nuttigen.

•

Blik en glaswerk op het evenemententerrein te hebben.

•

Met voorwerpen te gooien.

Controle op alcohol

Bij toetreding van het evenemententerrein worden alle personen gecheckt op leeftijd
waarbij de leeftijdsgroep tussen de 18 en 23 jaar een stempel krijgen op hun hand als zij
alcoholische dranken willen nuttigen. Personen ouder dan 23 jaar behoeven geen stempel te
hebben daar zij zichtbaar ouder dan 18 jaar zijn. De personen die gecontroleerd worden en
jonger blijken te zijn dan 18 jaar krijgen geen stempel en mogen derhalve op het
evenemententerrein geen alcoholische dranken nuttigen.
Derhalve mag alcohol alleen maar verkocht worden aan personen ouder dan 18 jaar, die dus
over een stempel beschikken of mensen die ouder lijken te zijn dan 23 en geen stempel
hebben.
De beveiligers zullen bij twijfel (als diegene alcohol drinkt) of iemand 18 jaar of ouder is
kunnen vragen het stempel te laten zien en anders wordt deze persoon van het terrein
verwijderd.
Op het moment dat de beveiligers er nog niet zijn kan de controle worden uitgevoerd en de
stempel worden gehaald bij de kassa-unit of bij de bierkarren.
De toegang kan u geweigerd worden wanneer u:
• Aangeschoten of dronken bent.
• De toegang u eerder is ontzegd.
• Niet meewerkt aan controles op wapen- en/of drugsbezit en leeftijd.
• Niet in bezit bent van een geldig legitimatie bewijs.
• Bij vechtpartijen volgt verwijdering van alle betrokken partijen.
Bij het niet naleven van onze huisregels:
• Wordt u verwijderd en zal u (eventueel) de verdere toegang gedurende het gehele
evenement worden ontzegd.
• Wordt eventueel de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
• Wordt eventuele schade verhaald op de veroorzaker.
• Volgt uitzetting van alle betrokken partijen bij vechtpartijen.

