
Huisregels Oranjevereniging Almen – Stichting Almense Evenementen. 
 

Wanneer u het feestterrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan onze huisregels 
welke zijn opgesteld voor alle activiteiten van ‘Oranjevereniging Ons Vorstenhuis’ en de 

‘Stichting Almense Evenementen’. Voor uw en onze veiligheid! 
 

Aanwijzingen van het bestuur, bar- of veiligheidsmedewerkers of de daarvoor bevoegde 
personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het feestterrein en in de 
directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden. 

 
 Op het feestterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. 

 Legitimatie is vanaf 14 jaar verplicht. Hier kan naar gevraagd worden. 

 Betreden van het terrein en deelname aan de activiteiten zijn voor eigen risico. 

 Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. 

Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot de festiviteiten 

worden ontzegd. 

 Het is niet toegestaan eigen drank e.d. mee te nemen. 

 Nooduitgangen worden alleen gebruikt bij calamiteiten. Het is verboden om zich 

achter de afzettingen op te houden. 

 Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het terrein en in 

de directe omgeving is verboden, tenzij toestemming is verleend door de organisatie. 

 Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bij fraude jegens het 

alcoholbeleid kan het bestuur aangifte doen bij de politie. 

 Op het feestterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit 

hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon 

worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie. 

 We hebben respect voor eigen en andermans eigendommen en materialen. 

Eventuele aangebrachte schades worden op u verhaald. 

 De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 

 Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het feestterrein 

en/of onze activiteiten onherroepelijk ontzegd en wordt u een toegangsverbod 

aangezegd van één of meerdere jaren. 

 Camera’s kunnen waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen op het 

feestterrein kunnen camera's hangen. Een ieder die ons evenement bezoekt stemt 

toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als 

ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. 

 Heeft u klachten of suggestie meldt deze bij het bestuur. Een klacht dient u direct na 

het ontstaan te melden.  

 In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.  

 
Het bestuur wenst u een gezellig en veilig Almens Feest toe! 
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