
 
Het pleinfestival worden georganiseerd door “Stichting Pleinfestival Kaatsheuvel”.  
Hierna genoemd "de organisatie". Om het festival veilig, ordelijk en gezellig voor iedereen te laten verlopen zijn er 
een aantal regels: 
 
 
1) U dient alle aanwijzingen van het de organisatie en medewerkers in dienst van de organisatie direct op te volgen. 
 
2) De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, diefstal en/of beschadiging van 
waardevolle voorwerpen en overige persoonlijke bezittingen. Houd er rekening mee dat dit soort grote 
publieksevenementen zakkenrollers aantrekt. 
 
3) De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, 
gehoorbeschadiging valt hier ook onder. 
 
4) Bij het betreden van het festivalterrein kunt u mogelijk gefouilleerd worden en is legitimatie verplicht. 
 
5) Personen welke aantoonbaar onder de invloed van alcohol of druks zijn kan de toegang worden geweigerd. 
 
6) Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen op het festivalterrein. Ook het 
verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar is niet toegestaan.  
 
7) Het is verboden om soft en/of hard druks te bezitten, te gebruiken of te verhandelen op het festivalterrein. 
 
8) het is verboden om wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden bij u te dragen op het 
festivalterrein. Glaswerk, blik, vuurwerk en drukhouders zoals deodorant vallen hier ook onder. 
 
9) Het is verboden om drank- en etenswaar, fietsen, (huis)dieren, paraplu's, selfiesticks, klapstoeltjes of ander 
zitmeubilair mee te nemen. Uiteraard zijn rolstoelen, scootmobiels en kinderwagens wel welkom 
 
10) Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op het 
festivalterrein.  
 
11) Roken en open vuur is verboden in de tent en overige besloten ruimtes. 
 
12) Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie reclame te maken voor andere zaken, of op andere 
manieren dan overeengekomen met de organisatie. 
 
13) De organisatie heeft het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens het festival. Deze beelden 
kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden of in geval van calamiteiten als ondersteunend materiaal voor 
overheidsinstanties. 
 
14) Overtreding van het reglement kan leiden tot weigering van de toegang, verwijdering van het festivalterrein of u 
kunt overgedragen worden aan de politie.  
 
15) In situaties waarin deze regels niet voorzien, beslist de organisatie. 
 
16) Bij het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met alle bovenstaande regels. 
 
Tenslotte verzoeken wij iedereen om bij het verlaten van het terrein rekening te houden met onze buren. 
 
 
 
www.pleinfestivalkaatsheuvel.nl 


