
HUISREGELS 
Huisregels bij de entree van het terrein worden ook gepubliceerd op de website en verstuurd naar 
de sloepeigenaren 

De aanwijzingen van security medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.  

Wij verzoeken je aan de volgende regels te houden: 

Coronamaatregel 

1. Met verkoudheid en/of griepklachten  GEEN TOEGANG 
2. Bij vermoeden van verkoudheid en/of griepklachten kunnen gasten geweigerd worden 
3. Houdt 1.5 m afstand 
4.  Handen wassen (flacon aldaar) 
5.  Max 2 personen op zitplaats en in sloep (huidige RIVM regel, kan worden aangepast bij versoepeling) 

6. Boetes voortkomend aan het niet houden van deze afspraken zijn voor rekening veroorzaker 

7. Het betreden van het terrein  
Geschiedt op eigen risico en betreden van het festivalterrein betekent dat je deze huisregels 
accepteert. Visitatie wordt uitgevoerd door onze security medewerkers en is verplicht. Bij 
weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Medicijnen mogen alleen het terrein op 
worden meegenomen indien je ter plaatse een geldige doktersverklaring kunt overleggen.  

8. Gedrag  
Wees galant, geduldig en help de mindervalide medemens – bijvoorbeeld door even uit de 
weg te gaan als iemand met een rolstoel of scootmobiel er langs wil. Neem je goede humeur 
mee en hou de sfeer ontspannen en gezellig. We willen allemaal een schoon festival, 
deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. 

Niet doen: Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, 
seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, 
wildplassen, flyers of samples uitdelen, het verkopen van goederen, overnachten op of rond het 
festivalterrein, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, dragen/meenemen van 
voetbalshirts of (motor)clubuitingen, toegang verschaffen tot niet-publieke gebieden, rijwielen 
stallen naast of tegen de hekken en het plegen van overige strafbare feiten. Openbaar 
dronkenschap (of het vermoeden ervan). Racistisch, fascistisch en/ of nationalistisch gedrag is 
tevens niet toegestaan. 

Niet meenemen: Drugs, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens en overige 
gevaarlijke voorwerpen, glas, blik, (non) alcoholische dranken, etenswaren, kampeer artikelen, 
skateboards en professionele film- en foto apparatuur, fototoestellen met verwisselbare lenzen, 
eigen geluidssystemen. Speel-en/of sportmiddelen waar overige bezoekers last van kunnen 
hebben, denk aan frisbee, voetbal, etc. 

Cultuurstichting het Spaarne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of 
diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve op geheel 
eigen risico. Tevens aanvaardt Haarlem Culinair geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van 
schade of letsel aan jezelf of je medebezoekers. 

  



HUISREGELS 
 

Bij het betreden van dit evenement  
conformeert u zich aan de volgende regels. 
Boetes voortkomend aan het niet houden van deze afspraken  

worden op veroorzaker persoonlijk verhaald 

 
1. Met  verkoudheid en/of griepklachten                       

                       GEEN TOEGANG 
2. Bij vermoeden van verkoudheid en/of griepklachten kunnen 

gasten geweigerd worden  
3. Houdt 1.5 m afstand 
4. Geeft u toestemming om de door de organisatie        

gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor     
publicatiedoeleinden. 
Opmerking bij punt 4: 
Wilt u echt niet herkenbaar in beeld komen op foto’s of film, gemaakt door onze 
organisatie voor publicatie. 
Dan kunt u bij de organisatie tegen kostprijs van € 7,-   een baseballcap verkrijgen met 
het ‘verboden te fotograferen’ icoontje. (Gratis alternatief is een witte stip zichtbaar in 
het gelaat) 
Bij controle voor publicatie wordt uw beeld mits duidelijk herkenbaar geblurd.  
 
 

 


