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Dit evenementenreglement is van toepassing bij alle evenementen die 

door of onder auspiciën van de Buurtvereniging Oude Molen worden 

georganiseerd. 

Actueel: Nostalgische Pinksterkermis 2022, 5 en 6 juni  

 

Evenemententerrein 

Betreden van het evenemententerrein 

a) Het betreden van het evenemententerrein is verboden voor bezoekers in kennelijke staat 

onder invloed van alcoholische dranken of drugs. 

b) Bij negeren van dit verbod zal de organisatie de overtredende bezoeker dwingen het terrein 

te verlaten. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven dan is er sprake van 

huisvredebreuk en zal de politie worden ingeschakeld. 

c) Betreding van het evenemententerrein geschiedt op EIGEN RISICO. Buurtvereniging Oude 
Molen dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief op het terrein werkzaam zijn, 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade, noch van materiele, 
noch van immateriële aard. 

d) Aangeraden wordt om bij harde muziek gehoorbescherming te dragen. De organisatie is niet 
aansprakelijk te stellen voor eventueel ontstane gehoorschade (zie c). 

 

Rookverbod 

a) Roken is ten strengste verboden in en rondom de tent(en) op het evenemententerrein. Bij 
negeren van het verbod kan de organisatie u de toegang tot het hele terrein ontzeggen. 

b) Roken is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangegeven plekken. 
  

Brandveiligheid 

a) Op het terrein en in de tenten van het evenement zijn maatregelen van kracht en materialen 
aanwezig die een beginnende brand in de kiem kunnen smoren. De bezoeker wordt geacht 
zo’n beginnende brand direct bij de organisatie te melden. 

b) Ook bij een beginnende brand worden bezoekers geacht zich, zonder in paniek te raken, naar 
een veilige plek te begeven buiten de tenten en/of op voldoende afstand van de brandhaard. 
Hierbij mogen de aangegeven vluchtwegen worden gebruikt als dat nodig is voor de eigen 
veiligheid.  

c) In geval van brand beslissen de organisatoren, beveiligers en/of bestuursleden of de 
brandweer moet worden opgeroepen via 112. 
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Dealen en handel in goederen 

a) Op en in de nabije omgeving van het evenemententerrein is het, zonder toestemming van de 
organisatie,  niet toegestaan goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling: 
‘dealen’ dus. 

b) Bij negeren van dit verbod zal de organisatie de overtreder dwingen het terrein en de nabije 
omgeving te verlaten. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven dan is er sprake van 
huisvredebreuk en zal de politie worden ingeschakeld. 

 

Aanplakverbod 

a) Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, flyers/ posters /stickers en 
dergelijke binnen en rondom het evenemententerrein te verspreiden en/of aan te brengen.  

b) Bij overtreding en/of bij beschadiging van eigendommen van de organisatie, wordt de 
overtreder aansprakelijk gesteld voor de reparatie- en/of vervangingskosten. 

 

Verstrekkingen 

  Algemeen 
 

a) Voor het kopen van op het evenemententerrein te consumeren dranken en etenswaren heeft u 
consumptiemunten nodig. Deze zijn te koop bij de daartoe aangeduide loketten.  

b) Het is verboden zelf etenswaren en dranken mee te brengen dan wel te nuttigen op het 
evenemententerrein.  

c) Uitsluitend plastic of papieren ‘glazen’/bekers zijn toegestaan. Bier- of frisdranken uit glazen 
flesjes/flessen mogen niet op het evenemententerrein aanwezig zijn. 

 

Verstrekking alcoholhoudende dranken 

a) Verstrekking van alcoholhoudende dranken aan bezoekers jonger dan 18 jaar is bij wet 
verboden. 

b) Bezoekers van 18 tot en met 25 jaar dienen, ten faveure van de barmedewerkers, een 

polsbandje te gaan dragen. Dit bandje wordt verstrekt op vertoon van een geldig 

legitimatiebewijs. 

c) Het doorgeven van alcoholische dranken aan bezoekers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. 

d) De organisatie kan bij dronkenschap van de bezoeker weigeren meer drank te verstrekken en/of 

dwingen het terrein te verlaten. 

e) Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals fraude met polsbandje, zal de organisatie de 

overtredende bezoeker dwingen het terrein te verlaten. Mocht hieraan geen gehoor worden 

gegeven, dan is er sprake van huisvredebreuk en zal de politie worden ingeschakeld. 
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Gedragingen 

Verboden en ongewenste gedragingen 

Bij overtreding van de hieronder opgesomde ge- en verboden met betrekking tot 

gedrag op het evenemententerrein zal de organisatie zich genoodzaakt zien 

overtreder(s) te dwingen het terrein onmiddellijk te verlaten dan wel direct de 

politie in te schakelen. 

Aanwezigen onthouden zich van 

a) Ongewenste intimiteiten en intimidaties. 
b) Het in het bezit hebben van enigerlei wapen. Mocht er aanleiding zijn dan kan de organisatie                 

eisen dat uit voorzorg een aanwezige wordt gecontroleerd/gevisiteerd. 
c) Het nuttigen, verhandelen of meedragen van enigerlei verdovende middelen. Mocht er 

aanleiding zijn dan kan de organisatie eisen dat uit voorzorg een aanwezige wordt 
gecontroleerd/gevisiteerd. 

d) Groepsvorming die als overlast, intimiderend of gevaarlijk wordt ervaren. 
e) Uitingen van racistische dan wel discriminerende aard. 

 

Ontvreemden van andermans eigendommen  

a) Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie 
adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenemententerrein. 

b) Diefstal is bij wet strafbaar. Bij constatering van een diefstal op heterdaad zal door de 
organisatie direct de politie worden ingeschakeld. 

c) Onder diefstal wordt ook verstaan het zonder toestemming van de organisatie meenemen 
van (al dan niet tijdelijk aan de organisatie toevertrouwde) eigendommen van de organisatie 
naar buiten het evenemententerrein. Ook restanten etenswaren en dranken, die mogelijk na 
afloop van een evenement over blijven, vallen hieronder.  

 
 

Organisatie 

      Verdere spelregels 

a) Aanwijzingen en instructies van (beveiligings-)medewerkers dienen direct opgevolgd te 
worden. Eenieder is verplicht zich aan deze regels te houden, overtreding van enige 
evenementenregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoon aan de politie worden 
gemeld. Daarnaast kan de bezoeker ook met onmiddellijke ingang de toegang tot het 
evenement worden ontzegd.  

b) Klachten. Wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook, kunt u deze bij de organisatie                                        
melden. Klachten dient u altijd direct (en niet veel later of na afloop van het evenement) na 
het ontstaan daarvan te melden.  

c) In situaties waarin de evenementenregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk 
te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. 

 


