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Festival- en campingreglement
o

De koper van een toegangsticket, en bij uitstek elke betreder van het festival- en
campingterrein, is gehouden zich te houden aan de geldende richtlijnen zoals hieronder
gestipuleerd en stemt in met alle door de organisatie opgelegde preventieve en
contolerende maatregelen ten behoeve van veiligheid en/of voorkoming van overlast. De
koper stemt hier zo onder meer in met de mogelijkheid tot fouillering en controle van
handtassen. In geval van weigering of niet-naleving, behouden de organisatoren het
recht de toegang te ontzeggen of intrekken op eender welk moment tijdens de duur van
het evenement.

o

De artiesten, medewerkers en organisatie van Nyx Festival kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal, verlies, schade of eender welk ander gebeurlijk ongeval
zowel op het festivalterrein als op de camping.

o

Gevallen van overmacht kunnen in geen enkel geval leiden tot aansprakelijkheid van de
festivalorganisatoren.

o

Festivaltickets kunnen noch worden terugbetaald, noch worden omgeruild.

o

De namaak van festivaltickets is ten strengste verboden.

o

Het is verboden enige commerciële activiteit uit te oefenen op het festivalterrein en op
de camping zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

o

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van toegangstickets, hetgeen
dan ook niet kan leiden tot enige vorm van vergoeding, vervanging of compensatie in
welke vorm dan ook.

o

Het is uitdrukkelijk verboden vuur te maken.

o

Volgende niet-limitatieve lijst van zaken zijn niet toegestaan op het volledige
festivalterrein (inclusief camping):
• Eigen drank of andere vloeistoffen
• Eigen voedsel
• Plastic flessen
• Blik
• Glas
• Tapinstallaties
• Elektrisch fornuis, gasvuurtjes of andere gasinstallaties
• Barbecues
• Drugs
• Dieren, met uitzondering van geleidehonden
• Professionele film-, foto- of opname-apparetuur
• Wapens
• Gevaarlijke voorwerpen
• Auto's, motofietsen, mobilhomes, fietsen
Deze lijst is niet limitatief en kan op elk moment worden aangevuld. De organisatie en de
daartoe aangestelde beveiliging behoudt zich het recht deze of andere als gevaarlijk

25-02-2018

versie 1

beschouwde goederen in beslag te nemen. Indien niet akkoord, kan de toegang tot het
terrein worden ontzegd of ingetrokken.
o

De organisatie behoudt zich bijkomend het recht de toegang te ontzeggen of in te
trekken op eender welk moment in het geval van onder andere volgende situaties:
• Veroorzaken van door het festival als gevaarlijk beschouwde situaties
• Het verwekken van de indruk te handelen in drugs of andere niet op het terrein
toegelaten voorwerpen en middelen.
• Overmatig drankgebruik
• Onder invloed zijn van drugs
• Veroorzaken van ernstige moeilijkheden die mogelijks andere personen hinderen of
belemmeren in hun recht tot beleving van het festival.
• Niet in staat zijn een geldig toegangsbewijs te kunnen voorleggen
Ontzegging of intrekken van de toegang geeft op geen enkele manier het recht op
compensatie of terugbetaling van het toegangsticket.

o

Eventuele wijzigingen in het programma of andere vormen van overmacht vormen geen
rede tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsticket.

o

De ticketkoper is zich ervan bewust dat mogelijk foto- of video-opnames worden
gemaakt tijdens de duurtijd van het festival op het festival- en campingterrein. Elke
festivalbetreder staat bij het betreden van het festival automatisch alle rechten tot het
gebruik hiervan af en doet afstand van zijn portretrechten.

o

De organisatie behoudt zich het recht om:
• De identiteit te controleren
• De leeftijd te controleren
• Handtassen en andere tassen te doen openen en doorzoeken op de inhoud ervan
• Controle te doen op de door de festivalganger op zak hebbende zaken

o

Het is verboden folders uit te delen of andere merchandising-gerichte handelingen uit te
voeren op en rond het festival- en campingterrein.

o

Bij vaststelling van misdrijven worden steeds de ordediensten op de hoogte gesteld.

o

De ticketkoper dient zich te houden aan de wet betreffende de verkoop van
toegangsbewijzen tot evenementen (Belgisch Staatsblad 30 juli 2013).

