Door betreden van het festivalterrein of het kopen van een kaartje ga je akkoord met onze
huisregels. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd,
zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd
dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de
organisatie.
Veilige omgeving
Sfeer, gezelligheid en een veilige omgeving staat voorop op bij Conduct. Om te zorgen dat
iedereen een fijne tijd kan hebben zijn de volgende dingen niet toegestaan:
-

Agressie; het dreigen met en gebruiken van geweld

-

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in elke vorm

-

Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag

-

Vandalisme

-

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding. Ook voetbalshirts
zijn niet toegestaan. De organisatie bepaald wanneer er niet aan de
kledingvoorschriften wordt voldaan.

Wanneer deze regels niet worden nageleefd, wordt je van het terrein verwijdert. De organisatie
behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen.

Drug en alcohol beleid
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance”
regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft-en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.
Daarnaast is het TU/e terrein een rookvrije zone, dus het is nergens toegestaan om te roken.
Het gebruik of voorhanden hebben van lachgas in en om het evenemententerrein is ook
verboden .
Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende
consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.
Wanneer gezien wordt dat een meerderjarige alcohol geeft aan een minderjarige, kan deze
dezelfde sancties verwachten. Ook mag de bar weigeren alcoholische dranken te schenken als
zij zien dat degene minderjarig of te dronken is. De bar bepaald wanneer iemand te dronken is,
en hoeft hier geen uitleg voor te geven.
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden.
Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd zonder teruggave van het
entreegeld.
Verboden middelen

Dieren, alcohol, drugs, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar, glaswerk en alle voorwerpen die
gebruikt kunnen worden als wapens zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Dit alles op
straffe van inbeslagname en/of aangifte. Bij aantreffen van wapens en/of drugs wordt de
toegang tot het evenemententerrein geweigerd zonder teruggave van het entreegeld. Ook zal
de politie ingeschakeld worden.
Daarnaast is het niet toegestaan om tassen mee te nemen. ‘Fanny packs’ zijn wel toegestaan.

Fotografie en beeld
De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein
op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door
de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders)
verschuldigd is aan de bezoekers. Het is niet toegestaan om zelf professionele video, audio,
opname of foto apparatuur mee te brengen naar het festivalterrein. Hieronder wordt niet
verstaan, digitale compacte camera’s en mobiele telefoons met een fotocamera.

Fouilleren
Iedere bezoeker kan bij het betreden van Conduct gecontroleerd worden door een
veiligheidsmedewerker. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en
artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Het weigeren van de controle
heeft tot gevolg dat de toegang tot het festival zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van
entreegeld. Het is wel toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van
hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Personen die in het bezit van drugs en/of wapens zijn
zullen worden overgedragen aan de politie.

Eigen risico
Het bezoeken van Conduct is volledig op eigen risico. De organisatie dan wel de medewerkers
die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie
noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
-

Het geluidsapparatuur kan soms harde muziek produceren. Op het terrein worden
oordopjes voor een schappelijke prijs verkocht, maar de organisatie is niet
aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. De
organisatie zal het geluidsniveau monitoren d.m.v. decibel meter(s).

-

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. De
organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of
kwijtraken van persoonlijke eigendommen. Het wordt aangeraden om geen
waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement/of achter te laten in de
auto/scooter/fiets.

-

Conduct is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets.

Leeftijd
Conduct is open voor alle leeftijden! Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van
een volwassene het terrein op. Bezoekers zijn echter verplicht om zich te kunnen legitimeren
conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal
de toegang tot het evenement geweigerd worden.

Handel en commerciële activiteiten
Het is verboden flyers, stickers of posters te verspreiden en handel te drijven op en rond het
evenemententerrein, zonder toestemming van de organisatie. Daarnaast is het ten allen tijde
verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein.

Consumptie
Het is verboden om je eigen drank en consumpties mee te nemen naar het evenement. Drank
en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij
de kassa’s, waar alleen met pinpas betaald kan worden.
Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig. Deze
munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld of tegoed(bonnen).

Toiletten
Op het terrein zijn voldoende toilet te vinden, welk gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan
met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij
constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO, bewaking en veiligheidsdiensten
Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige
gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van
de EHBO nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. De
mensen van de EHBO, bewaking en veiligheidsdiensten zijn voor jullie aan het werk. Laat ze
hun werk doen, behandel ze met respect en volg hun advies of orders op.

Parkeren
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien
hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de

verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
Terrein
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te
beklimmen. Het is ook niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te
nemen. Daarnaast is vandalisme en graffiti streng verboden. Wie betrapt wordt zal worden
overgedragen aan de politie. Ook zal eventuele schade op je verhaald worden.

Corona
Het is van belang van de op dat moment geldige corona regels worden nageleefd (corona
toegangsbewijzen, testen voor toegang, etc). Wanneer het event door corona niet doorgaat,
krijgen bezoekers met een ticket hun geld terug gestort.

Tickets
Wanneer je een ticket hebt gekocht en niet meer aanwezig kan zijn, kan je zelf je kaartje
verkopen op ticketswap. Het is niet mogelijk om geld terug te vragen aan de organisatie.
Wanneer het event vanuit de organisatie gecanceld wordt, krijg je een refund op je ticket.
Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie om mogelijk te nemen
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Daarnaast behoudt de
organisatie zich het recht voor om:
-

Iemand ten allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen

-

Het festivalbeleid ten allen tijde aan te passen

-

De datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen

Personen die zich op wat voor een manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein
zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. De beslissing van de organisatie is altijd
bindend.

