
HUISREGELS FESTIVAL SUNSATION

Niet: filmapparatuur, professionele fotoapparatuur (lees: fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen), opname-apparatuur, wa-
pens, drugs.
 
Wel: mobieltjes met foto/videomogelijkheden, normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen.

• ALCOHOL
Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18! Het personeel kan om legitimatie vragen!

• CAMERATOEZICHT
Camera’s waken over jouw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het observatorium hangen camera’s. Een ieder die ons festival 
bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden 
aan overheidsinstanties.

• FOTO & VIDEO OPNAMES
Tijdens het festival zullen foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement 
bezoekt gaat hier mee akkoord.

• FOTOGRAFIE
Als het een huis-, tuin- en keukencamera is, wel. Professionele apparatuur is niet toegestaan; toestellen met afneembare lenzen wor-
den sowieso niet toegelaten, net als filmcamera’s en opname-apparatuur. 

• DRUGS (EN ANDERE ILLEGALE MIDDELEN)
Het is volgens de Nederlandse wet verboden om illegale middelen als drugs bij je te hebben of te verhandelen.

• FILMEN
Filmen (met handycam e.d.) mag niet op het festivalterrein. Geluidsopnamen zijn ook verboden. Alleen huis- tuin- en keukenfoto-
toestelletjes (toestellen zonder afneembare lenzenset) zijn toegestaan.

• HANDELEN/FLYEREN/SAMPELEN
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen op het festi-
valterrein en de parkeerterreinen.

• KLEDINGVOORSCHRIFT
Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet toegestaan, evenals kleding met aanstootge-
vende of racistische teksten.

• SCHADE
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immate-
riële schade.

• LEGITIMATIEPLICHT
Tijdens het festival geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland.

• MINIMUM ADVIESLEEFTIJD
Er geldt een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Jongere bezoekers dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meer-
derjarige.

• OPEN VUUR/FAKKELS
Zelf open vuur maken is ten strengste verboden op het festivalterrein. Hieronder vallen ook fakkels. De organisatie voorziet in een 
gezellig kampvuur met vuurmeester.
 
• TENSLOTTE
In geval van twijfel of discussie heeft de Festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO VAN HET 
FESTIVALTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.


