
HUISREGELS
WITTE VENNE MUSIC FESTIVAL

1. Parkeren
a. Tijdens het Witte Venne Festival is er een stop en parkeerverbod op de

Witteveensweg.
b. Parkeren van auto’s en fietsers en in/uitstappen taxi’s, busjes en bussen op

het naastgelegen terrein.
c. Graag de aanwijzingen volgen van de parkeerwachters!!!
d. Bij overtreden van het parkeerverbod/stopverbod op de Witteveensweg wordt

u/ uw voertuig overgedragen aan de politie en/of de sleepdienst.
e. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van onze verkeersregelaars kan de

toegang tot de parkeerplaats en het festivalterrein worden ontzegd.

2. Ingang en entreebeleid.
a. Van de parkeerplaatsen naar de ingang en v.v. van de uitgang naar de

parkeerplaatsen, loopt u een klein stukje over de aanliggende Witteveensweg.
Hiervoor zetten wij verkeersregelaars in. Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van
de verkeersregelaar op om ordentelijk en veilig “over te steken”.

b. Bij de ingang van het terrein kunt u, indien u deze nog niet in de voorverkoop
online heeft gekocht, kaarten kopen voor €20,00 per stuk. Betaald u a.u.b.
gepast of met de pinpas!

c. Zonder geldige kaart verkrijgt u geen toegang tot het festivalterrein en wordt
u verzocht uw weg naar huis te vervolgen of alsnog een kaart te kopen
(zolang de voorraad strekt).

d. De entrée van het festival is opgedeeld in een sluis. U kunt hier worden
gefouilleerd en uw bagage kan worden geïnspecteerd en u kunt gevraagd
worden naar een geldig ID bewijs. Fouilleren en inspecteren wordt uitsluitend
gedaan door gecertificeerde beveiligers.

e. De toegang kan u worden ontzegd als:
i. U typische/ intimiderende kleding aanheeft zoals dat van een

voetbalclub of motorclub;
ii. U zich in groepsverband rivaliserend gedraagt jegens andere groepen

of perso(o)n(en);
iii. U tekenen vertoond van (bijv. politiek gemotiveerd) demonstratief

gedrag;
iv. U bij aankomst tekenen vertoond van openbaar dronkenschap of

onder invloed bent van “verlichtende” middelen;
v. U in uw bagage wapens, drugs, drank, glaswerk, spandoeken of

middelen ter demonstratie of voorwerpen waarmee u escalatie kunt
bewerkstelligen of mensen kunt verwonden heeft.

vi. U in het bezig bent van Professionele (foto/camera) apparatuur (incl.
verwisselbare telelenzen e.d.). Deze zijn nadrukkelijk verboden op ons
terrein tenzij wij u daartoe opdracht hebben gegeven of tenzij u
daarvoor toestemming heeft gevraagd. U dient deze toestemming te
kunnen laten zien.

vii. U deel uitmaakt van een terroristische organisatie, motorclub,
hooliganvereniging of soortgelijk;

· Na ontzeggen van toegang zult u onder begeleiding buiten het terrein
worden gebracht alwaar wij toezien op uw veilige terugweg (al of niet
samen met de politie).



3. Op het festivalterrein:
a. Use your common sense! Gebruik je gezonde verstand en wees een goede

gast…. Dan zijn wij een goede gastheer!
b. Op het festivalterrein en de terreinen welke gebruikt worden door het Witte

Venne Music Festival / Stichting Het Witte Venne Festival is het Nederlands
recht van toepassing.

c. Het betreden van het festivalterrein (specifiek: het Witte Venne Music Festival
Terrein Witteveensweg nr. 4 8111RP te Heeten) is geheel op eigen risico.

d. De organisatie (van het Witte Venne Music Festival) kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor zaken buiten haar macht. D.w.z. bijv. schade, diefstal,
verloren goederen, letsel, belediging, vermissing van mensen/objecten enz…

e. Uw consumpties kunt u betalen met munten. De munten kunt u kopen op de
daarvoor ingerichte plaatsen op het terrein. Betaalt u a.u.b. gepast of met de
pinpas! De munten van voorgaande editie kunt u gewoon weer gebruiken!

f. Wees een goede gast, en deponeer uw plastic bekers, bakjes en andere
voorwerpen waar u graag “vanaf” wilt, in de daarvoor bestemde
afvalcontainers/ tonnen.

g. Houdt uw bekers/bakjes/rommel op het festivalterrein, neem ze niet mee naar
“buiten” om deze daar in de natuur te dumpen! (Denk ook aan de koeien in
de wei die de plastic bekers binnenkrijgen!).

h. In geval van (dreigende) ruzie of rivaliserende groepen op ons terrein grijpen
wij tijdig in, en verzoeken wij u vriendelijk het terrein vrijwillig te verlaten.
Indien u hier geen gehoor aangeeft verstoort u, conform het NL Burgerlijk
Wetboek, de openbare orde en dragen wij uw geval over aan de politie.

i. In geval van openbaar dronkenschap of tekenen van aankomend
dronkenschap zal u aan de bar worden verzocht uw drankgebruik te minderen
danwel te stoppen met drinken, of u wordt verzocht (onder begeleiding) uw
weg naar huis te vinden. Wij zorgen ervoor dat u (op uw eigen kosten) veilig
thuiskomt (middels een taxi, of het bellen van een bekende of familie).

j. Heb respect voor elkaar, elkaars bezit en elkaars meningen. Intolerantie wordt
niet getolereerd op ons festival!

k. Wie eigendom van het Witte Venne Festival (opzettelijk) vernield zal worden
overgedragen aan de politie. Alle kosten zullen op u worden verhaald.

l. Heb respect voor onze artiesten! Zit er even niet wat voor je bij, ga dan even
kijken in de andere tent of ga wat eten of drinken! Andere mensen vinden het
wellicht wel geweldig!

m. In geval van calamiteiten, onrust of extreem weer verzoeken wij u het
festivalterrein ordentelijk en in alle rust te evacueren. Volgt u a.u.b. de
aanwijzingen op van de organisatie en de beveiliging om de rust te bewaren.
Het verzamelpunt bij dergelijke voorvallen staat duidelijk aangegeven.

n. Op het terrein is een centraal punt waar de beveiliging zich begeeft. Indien u
klachten heeft over “lastige” personen of een dreigende ruzie signaleert,
meldt u dat dan ZSM bij de beveiliging! Wij zullen discreet met uw informatie
omgaan.

o. Op het terrein is een EHBO-post aanwezig, inzien u zich verwondt, niet goed
voelt of indien iemand anders op het terrein hulp behoeft, kunt u zich melden
bij de EHBO-post. (Hier wordt ook eventueel besloten of er een ambulance
ingeschakeld moet worden).

p. Op diverse plaatsen zijn brandblussers aanwezig. Deze dienen te worden
gebruikt indien er brand uitbreekt.

q. Bent u nog geen 18? Dan schenken wij geen alcohol! Ben je tussen de 18 en
25 jaar of ben je een twijfelgeval? Dan krijg je van ons een polsbandje!



(Zodat we niet telkens je ID kaart hoeven te controleren als je een drankje
haalt).

r. Het is verboden te roken op ons terrein.
s. Huisdieren zijn niet toegestaan op ons terrein. Laat ook geen huisdier achter

in de auto! Uw auto zal worden opengebroken door de politie en uw huisdier
zal worden meegenomen door politie.

t. Invaliden/ rolstoelers kunnen het terrein via de vipingang betreden onder
begeleiding van een parkeerwachter of een CREW lid. Het terrein zelf is
helaas maar beperkt toegankelijk voor rolstoelen e.d. (weiland).

4. Na het festival:
a. Om 01:00 gaat de livemuziek uit;
b. Om 02:00 wordt u verzocht het terrein rustig te verlaten.
c. Vergeet uw jas/ persoonlijke spullen niet!
d. Volgt u bij het verlaten van het terrein en de parkeerplaats a.u.b. de

aanwijzingen van de verkeersregelaars/ parkeerwachters op.
e. Als u alcohol heeft genuttigd verzoeken wij u geen plaats te nemen achter het

stuur. Wij bellen graag een bekende of een taxi voor u!
f. Verlaat ons terrein in vrede, voorkom ook buiten ons terrein ruzies en

escalaties! De politie is buiten ons terrein verantwoordelijk voor de openbare
orde.

g. Beperk overlast voor onze buren! Ga niet onnodig schreeuwen of toeteren, en
verschaf uzelf geen toegang tot de percelen/ opritten van onze buren!
Indien u dit wel doet zal de politie worden ingeschakeld.

Algemeen:
1. Indien u niet uw “common sense” gebruikt en dit reglement in de

letter of in de geest niet naleeft, kan het Witte Venne Festival of
diens gedelegeerde vertegenwoordiging (beveiliging/ CREW)
besluiten om de toegang tot het festivalterrein te weigeren of u,
al of niet vrijwillig, te verwijderen van het terrein en over te
dragen aan de rechterlijke macht.

2. Bij het kopen van een toegangskaartje en het verschaffen van
toegang tot ons festival conformeert u zich aan dit reglement en
machtigt u ons om u daarop aan te spreken danwel daarop te
handhaven.

Wij hopen dat u geniet/ genoten heeft van ons Festival!
Wij hopen u volgend jaar weer gastvrij te mogen ontvangen!

Stay Tuned!

Groet’n,

Organisatie Het Witte Venne Music Festival
Erwin, Berrie, Paul & Arjan


