
Om er met z’n allen een mooi feest van te maken willen wij je wijzen op onze festivalregels. 
De organisatie heeft het recht om eenieder die zich niet aan deze regels houdt de toegang 

tot het festivalterrein te ontzeggen. Met eventuele vragen kun je terecht bij onze crew.

RESPECT
Where we’ve met wordt met liefde en passie 
georganiseerd door vrijwilligers. Wij vragen je 
dan ook om respectvol met andere festival-be-
zoekers, artiesten, medewerkers en faciliteiten 
om te gaan.

FOTO EN VIDEO
Op het festivalterrein zullen foto’s en video-
opnames gemaakt worden die gebruikt zullen 
worden voor promotiedoeleinden. Bij het 
betreden van het festival geeft iedere bezoeker 
hier toestemming voor.

ALCOHOL
Er wordt geen alcohol geschonken aan 
personen onder de 18 jaar, bij twijfel zal er altijd 
naar jouw identiteitsbewijs gevraagd worden. 
Het is ook verboden voor bezoekers ouder dan 18 
jaar om alcohol door te geven aan bezoekers 
onder de 18 jaar.

ETEN EN DRINKEN
Etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, blik, 
glazen en bekers mogen niet op of van het 
festivalterrein worden meegenomen. Er is geen 
mogelijkheid om jouw drankjes over te schenken.

FIETSEN EN MEER
Fietsen, scooters, brommers en soort gelijke 
rijwielen zijn niet toegestaan op het 
festivalterrein.

WAPENS
Het is verboden om (vuur)wapens en andere 
gevaarlijke voorwerpen mee het festivalterrein 
op te nemen.

DRUGS
De handel in en het bezit van drugs is verboden.

GEDRAG
Agressief of discriminerend gedrag wordt niet 
getolereerd en leidt tot verwijdering van het 
festivalterrein.

FLYEREN EN MEER
Het is niet toegestaan om, zonder toestemming 
van de organisatie, op of in de nabijheid van het 
festivalterrein flyers te verspreiden of posters op 
te hangen. Ook het uitdelen van samples is door 
deze regel uitgesloten.

EIGEN RISICO
Het betreden van het festivalterrein en het 
bijwonen van voorstellingen en optredens zijn 
geheel op eigen risico. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor enige schade geleden door 
bezoekers.

REKENING HOUDEN 
MET DE STAD
Wij verzoeken je om bij het verlaten van het 
festivalterrein rekening te houden met 
omwonenden.
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