
Huisregels Muziekpark (versie 2018) 
 
1 - Algemeen 
1.1 Het in bezit hebben of het gebruiken / nuttigen van alle soorten drugs is ten 
strengste verboden. 
1.2 De kans bestaat dat je gevisiteerd/ gefouilleerd wordt. Bij weigering van 
visitatie wordt het entreebewijs ingenomen en de toegang tot het evenement ontzegd. 
1.3 U bent ten allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de 
wettelijke identificatieplicht (legitimatie in de vorm van een geldige 
identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om 
een geldige legitimatie gevraagd worden. 
1.4 Beschadiging en/of diefstal van goederen is ten strengste verboden en leidt tot 
aangifte bij de politie. 
1.5 In geval van heling wordt direct aangifte gedaan bij de politie. 
1.6 Het is niet toegestaan om eigen drank of etenswaar mee te nemen. 
1.7 Als je eenmaal aanwezig bent op het evenemententerrein is het mogelijk om naar 
buiten en weer naar binnen te gaan. Het echter niet de bedoeling om continu in en uit 
te lopen ivm veiligheid. 
1.8 Het in bezit hebben van glaswerk of andere hieraan gerelateerde voorwerpen is 
verboden. 
1.9 De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor om personen cq. groepen de toegang te weigeren 
zonder het recht op teruggave van entreegeld. 
1.10 Urineren buiten de wc’s is niet toegestaan. Bij constatering wordt men verwijderd van het terrein en volgt 
mogelijkerwijs een aangifte. 
1.11 Het betreden van het evenemententerrein geschiedt voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor geleden materiële en/of lichamelijke schade op het evenemententerrein. 
1.12 Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd. 
1.13 De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt 
gebracht. De organisatie van Muziekpark geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en 
toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde 
gehoorbescherming te dragen. 
1.14 Roken is verboden in alle binnen locaties in Nederland. Dit geldt ook voor tenten op festivals. Hierop zal 
streng gecontroleerd worden en de toegang tot het terrein kan u ontzegd worden. 
1.15 Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen 
door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd. 
1.16 Betalen van te nuttigen producten kan uitsluitend alleen met de officiële muziekpark 2018 munt. 
1.17 Na 0.30 uur is er zonder toegangsbandje geen toegang meer tot het festivalterrein. 
1.18 Al het personeel met een officieel Muziekpark shirt zal geen alcoholische dranken nuttigen voor of tijdens 
zijn of haar dienst.  
1.19 Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis toegankelijk. 
1.20 Het is niet geoorloofd om onder de 18 jaar alcoholische dranken nuttigen. 
1.21  Het is niet geoorloofd om alcoholische dranken aan personen te geven onder de 18 jaar. 
 
2 - Aansprakelijkheid 
2.1 Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan 
extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de 
organisatie van Muziekpark hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen 
restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker 
2.2 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolge van het 
bezoek aan het evenement. 
2.3 In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te 
realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal restitutie van 
de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn. 
 
3 - Media 
3.1 Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u het evenemententerrein betreed gaat u ermee 
akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van u en deze eventueel verspreidt via alle 
mogelijke mediavormen. 
3.2 Alleen niet professionele video/foto apparatuur wordt toegestaan. Wil men professioneel filmen op het 
evenement, dan moet men hiervoor toestemming vragen aan de organisatie van Muziekpark. 
3.3 Het gebruik van selfiesticks is ten strengste verboden. 
 
4 - Veiligheid 
4.1    Gewelddadig gedrag, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 
4.2    Personen die kenmerkende kleding (met emblemen) van een motorclub dragen, mogen in verband met landelijke 
veiligheidsvoorschriften geen toegang tot het evenement worden verleend. 
4.3    Het in het bezit hebben van steekwapens, vuurwapens en ander soort wapentuig is ten strengste verboden en 
bij constatering van aanwezigheid bij een persoon wordt meteen aangifte gedaan bij de politie. 


