
Huis- en gedragsregels
U betreedt nu een  
TIJDELIJK AANGEWEZEN EVENEMENTENTERREIN. 
Bij betreden van het terrein gaat u akkoord met 
onderstaande HUIS- EN GEDRAGSREGELS.  

Overtreding van deze regels kan leiden tot 
verwijdering van het evenemententerrein.
Samen zorgen we voor een feestelijke en veilige 
intocht van Sinterklaas. Wij wensen u een topdag 
en hopen dat u ervan zult genieten!

Het is druk op het evenemententerrein, let dus 
goed op uw jonge kinderen! ADVIES: doe ze een 
polsbandje om met daarop uw telefoonnummer. 
Dit polsbandje is gratis verkrijgbaar bij de ingang. 

HUIS- EN GEDRAGSREGELS:
•  Bezoekers dienen aanwijzingen van politie, 
beveiliging en gastheren en -vrouwen direct 

 op te volgen.
•  Het plegen van strafbare feiten is niet toegestaan.  
Agressie of discriminatie leidt tot verwijdering.

•  U mag geen voorwerpen meenemen die een 
gevaar kunnen vormen voor de veiligheid en/of 
openbare orde. Wapens of voorwerpen die als 
wapens gebruikt kunnen worden, zal de politie in 
beslag nemen. 

•  Het meenemen van geluidsversterking (bijv. 
geluidsboxen, megafoons) zonder toestemming 
van de organisatie is niet toegestaan.

•  U mag zonder toestemming van de organisatie geen 
commerciële activiteiten uitoefenen op en rondom 
het terrein.

•  Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen 
in goederen op en in de directe omgeving van het 
terrein is verboden, tenzij schriftelijke toestemming 
is verleend door de organisatie.

•  De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor diefstal en/of schade aan 
(persoonlijke) eigendommen. Let op zakkenrollers! 
Laat uw eigendommen ook niet onbeheerd  
achter. Het is niet toegestaan om rugzakken  
en tassen langs of nabij de route op de grond  
te plaatsen. 

•  Door het betreden van het evenemententerrein 
geeft u de organisatie toestemming tot het maken 
van foto- en videomateriaal waar u mogelijk op te 
zien bent.

•  Het dragen van gezichtsbedekkende kleding of 
kledingstukken die het doel hebben om herkenning 
te voorkomen (bijv. bivakmutsen, helmen, shawls) is 
niet toegestaan.

•  Het is niet toegestaan om alcoholische dranken 
in geopende verpakking mee te nemen en/of te 
nuttigen.

•  Gebruik van softdrugs, harddrugs en/of lachgas 
op het terrein is niet toegestaan.

•  Gebruik van drones boven het evenemententerrein 
is niet toegestaan.

•  Meenemen en/of afsteken van vuurwerk is niet 
toegestaan.

•  Langs de route zijn vakken beschikbaar 
voor demonstranten. Voor het houden van 
een demonstratie gelden aparte regels. 
Groepen begeleiden wij waar nodig naar de 
demonstratievakken. 


