Heb jij een ticket voor HomeTown Festival? Dan heb je ook ingestemd met een
aantal voorwaarden en huisregels die op het festival gelden. Zo kunnen we er
samen een onvergetelijk feest van maken.
• Bezoekers van HomeTown Festival dienen tenminste 18 jaar oud te zijn en zijn
in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
• Bezoekers van HomeTown Festival zijn in het bezit van een geldig
toegangsbewijs.
• Bezoekers van HomeTown Festival betreden het festivalterrein op eigen risico.
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke gevolg is
van handelen of nalaten van HomeTown Festival. De organisatie, het personeel
en de eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens het
festival opgedane letsel of (im)materiele schade.
• Verkoop en/of promotie op het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf
verkregen toestemming van de organisatie.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers de (verdere) toegang
te weigeren/ontzeggen zonder toelichting.
• Voor veiligheidsredenen kan het zijn dat je wordt gefouilleerd. Mocht er om
gevraagd worden, laat dan zien wat er in je tas of jaszak zit. Het meebrengen
naar en/of in het bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, vuurwerk, drugs,
(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen is niet
toegestaan.
• Bij calamiteiten dienen de instructies van het personeel en de hulpdiensten
gevolgd te worden.
• Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag, alsmede diefstal zal niet worden
getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.
• Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen.
• Dieren zijn op het terrein niet toegestaan.
• Paraplu’s zijn op het terrein niet toegestaan.
• Tijdens het festival kunnen foto’s en video’s van bezoekers worden gemaakt
welke kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
• Bij het betreden en verlaten van HomeTown Festival dienen bezoekers geen
overlast te veroorzaken voor de buurt.
• Het is niet toegestaan het terrein met (alcoholhoudende) dranken te verlaten.
• Het evenement kan worden gewijzigd, verplaatst of geannuleerd.

