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OHuishoudelijk reglement
ALGEMEEN
1. Maak plezier op een verantwoordelijke manier zowel op als naast de
springkastelen, hou dus rekening met de mensen om je heen en neem geen
onnodige risico’s.
2. Festivaltickets worden onder geen beding terugbetaald.
3. Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is.
Koop uw festivaltickets enkel via de website (www.bigbounce.be ) of op ons
evenement zelf.
4. Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid
van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
5. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of
promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is
eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit
te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de
organisator.
6. Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
7. Wijzigingen aan het programma geven geen aanleiding tot gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de
organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
8. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor
om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
9. Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve
en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg
neemt met inbegrip van aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van
deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
10. Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te brengen, u kan dat op het
festivalterrein zelf consumeren. Hier kan een uitzondering gemaakt worden
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voor kinderen en babys die speciaal voedsel nodig hebben.
11. Het is verboden om wapens of andere scherpe en gevaarlijke objecten mee te
brengen op het festivalterrein.
12. Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur,
dranken in eender welke verpakking, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe
voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van
inbeslagname door de beveiliging.
13. Als u aanwezig bent op het evenement stemt u in met het maken van fotos en
video’s van u in de context van het evenement. Deze kunnen door de
organisatie gebruikt worden voor promotie of ander doeleinde.
14. Huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
15. Er worden foto- en tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat
dat u gefotografeerd of gefilmd wordt.
16. Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
17. De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk
gebeurlijk ongeval.
18. Aan bezoekers onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt
om een l egitimatiebewijs gevraagd. 

19. In tenten mag niet gerookt worden.



20. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen
van het beveiligingspersoneel.
21. Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma zijn
geheel voor eigen risico van de bezoeker.
22. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te
verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
23. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is
niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht
ontstaan.
24. Door de aankoop van uw toegangsticket gaat u automatisch akkoord met de
regels uit dit huishoudelijk reglement.
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