HUISHOUDELIJK REGLEMENT
EFFE HEFFE (LIVE)
Iedereen die een ticket koopt voor EFFE HEFFE en/of EFFE HEFFE LIVE, betaalt aan de kassa of op
een andere manier aanwezig is op (een van) onze fuiven, verklaart zich akkoord met onderstaande regels en dient zich hieraan te houden.
-

-

-

Er zal je gevraagd worden je leeftijd aan te tonen aan de hand van je identiteitskaart of ander (officieel)
document. Op basis hiervan krijg je een inkombandje binnen een bepaalde leeftijdscategorie
(-16, 16-18 of +18 jaar). Indien je je leeftijd niet kan aantonen, zal je een leeftijdsbandje voor -16-jari
gen krijgen.
Tickets worden onder geen beding geruild of terugbetaald.
Wij schenken geen alcoholische dranken aan -16-jarigen. Vanaf 16 tot 18 jaar kan je bier, wijn en alle
non-alcoholische dranken verkrijgen. Onze cocktails mogen enkel door 18-plussers geconsumeerd
worden.
Rugzakken zijn verboden op EFFE HEFFE (LIVE). Indien je toch een rugzak meebrengt, zal je verzocht
worden deze in de vestiaire achter te laten. Hou er ook rekening mee dat de inhoud van je rugzak ten
allen tijde gecontroleerd kan worden door onze security of politie op bezit van wapens, drugs of andere
illegale zaken
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van spullen die op eigen
verantwoordelijkheid in de vestiaire achtergelaten worden.
Het is verboden het terrein te betreden met glas of eigen dranken.
BINNEN = BINNEN, BUITEN = BUITEN. Een stoffen bandje alleen is geen geldig toegangsticket. Indien je
het fuifterrein verlaten hebt, kan je met je stoffen bandje dus ook niet meer langs de kassa passeren. Je
zal in dat geval een nieuw ticket moeten kopen.
De kassa aan de inkom sluit om 1u.
De bonnenverkoop stopt op 2u30. De togen en cocktailbar sluiten om 3u en ook de laatste muzieknoot
zal om 3u gespeeld worden. Gelieve het terrein daarna in alle rust te verlaten, met respect voor onze
buren en hun eigendommen.

Volgende gedragingen zijn niet toegelaten:
-

het plegen van feitelijkheden of gewelddaden t.o.v. andere bezoekers, het personeel of derden.
het dragen van gelijk welk wapen.
het gebruik, bezit en de verkoop van verdovende middelen; zowel alleen als in groep, op of rondom het
fuifterrein.
discriminatie op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, geaardheid en/of
overtuiging.
het verkopen en/of verspreiden van gelijk welk goed zonder uitdrukkelijke toestemming van de
organisatie.
alcoholische dranken doorgeven aan minderjarigen.

Wie zich toch schuldig maakt aan bovenstaand gedrag, riskeert van het fuifterrein verwijderd te
worden met eventuele doorverwijzing naar de politie.

Bezoekers die ons fuifterrein verlaten, worden verzocht:
-

geen vandalisme te plegen; zowel op ons terrein als op de eigendommen van andere inwoners van
omliggende straten/gemeenten.
de geluidsoverlast te beperken tot een absoluut minimum.
niet deel te nemen aan het verkeer indien zij onder invloed zijn van alcohol en/of andere verdovend
middelen.
de verkeersregels te respecteren (gewijzigde verkeerssituatie!).

Overtreders van bovenvermelde bepalingen riskeren doorverwijzing naar de politie en eventuele gerechtelijke
vervolging indien de richtlijnen van het personeel van EFFE HEFFE (LIVE) niet opgevolgd worden.

Foto’s en ﬁlmpjes die gemaakt worden tijdens EFFE HEFFE (LIVE) kunnen gepubliceerd worden op de website,
Facebook, Instagram, Snapchat en andere kanalen of verwerkt worden in promotiemateriaal voor volgende
edities. Op eenvoudig verzoek kan media verwijderd worden in de mate van het mogelijke. Contacteer ons via
effeheffe@gmail.com.

