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ATTENTIE
Aanwijzingen van de Wageningen45 organisatie of het daarvoor bevoegde gezag, 
die verband houden met de huisregels, dienen op het terrein en in de directe 
omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

NIET TOEGESTAAN
Het is niet toegestaan om drank, etenswaren, drugs, lachgas, wapens en/of 
andere gevaarlijke voorwerpen op deze locatie bij je te hebben. Er zijn geen 
kluisjes of lockers aanwezig op het terrein.
 
AFVAL
Afval hoort in de afvalbakken. Help ons Wageningen schoon te houden.

FIETSEN
Zet je fiets op een van de reguliere bestemde plekken, of bij een van de twee 
daarvoor bestemde/aangewezen fietsenstallingen. Het is niet toegestaan om 
met je fiets deze locatie/area te betreden.

ONWENSELIJK GEDRAG
Hinderlijk, agressief en/of grensoverschrijdend gedrag tijdens dit event 
kan leiden tot verwijdering/ ontzegging van de toegang tot de locatie. Bij 
constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen word 
je de toegang tot het terrein ontzegd en kun je worden overgedragen aan het 
bevoegd gezag. Eventuele schades kunnen op je verhaald worden.

ALCOHOLBELEID
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te 
kunnen legitimeren. Bij de hosts op de toiletlocatie en bij de barren zijn bandjes 
18+ verkrijgbaar op vertoon van je legitimatiebewijs.

VIDEO-, FOTO- EN GELUIDSOPNAMEN
Op 5 mei zullen er door Wageningen45 team foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve 
van promotie doeleinden. Bij betreding van deze locatie/area, ga je hiermee akkoord.

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) 
zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen 
zonder afneembare lenzen mogen in principe wel mee naar binnen.

HUISDIEREN
Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten (m.u.v. blindengeleiden en hulphonden).

ONDER INVLOED
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs 
en/of alcohol. De persoon die aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele 
vergoeding van (dag)kaarten en/of reiskosten.

EIGEN RISICO 
Betreden van de locatie is op eigen risico. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk 
te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven 
van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen. Mocht je de 
toegang ontzegd worden, dan dien je het terrein per direct te verlaten.

Op het Bevrijdingsfestival is de Nederlandse wetgeving van kracht.

We rekenen op ieders medewerking.

TEAM WAGENINGEN45

Om de dag voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen gelden een aantal huisregels. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar 
voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op een rijtje gezet. Bij binnenkomst / bij betreden van deze area / locatie ga 
je automatisch akkoord met onderstaande huisregels. Voor jouw en onze veiligheid!
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