HUISREGELS Freshtival CAMPING
•

De huisregels voor het festival zijn eveneens van toepassing op het campingterrein
van het evenement. In aanvulling daarop gelden voor houders van camping- of
camper/caravan tickets de hieronder getoonde huisregels camping. In verband met
het belang van de naleving van de huisregels camping zullen deze eveneens in
verkorte vorm bij de ingang(en) en op het campingterrein van het evenement op
borden aan de campingbezoekers worden getoond. Tijdens het evenement dienen
houders van campingtickets zich strikt te houden aan zowel de huisregels
evenemententerrein als de huisregels camping.

•

De huisregels van het evenemententerrein en de huisregels camping gelden ook voor
gasten welke een vooropgezette accommodatie huren. De huurder van een
accommodatie met toebehoren blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
eventuele schade aan het gehuurde. Eventuele schade aan het gehuurde zal op de
huurder worden verhaald. Eventuele borg zal in dat geval niet worden terugbetaald.
De organisatie heeft het recht de werkelijke schade te verhalen indien deze hoger
uitvalt dan de borg.

•

Voor toegang en/of overnachting op de camping van het evenement dient een
campingticket in combinatie met een weekend ticket te worden besteld c.q. gekocht.
Een campingticket in combinatie met weekend ticket geeft geen toegang tot de
caravan/camper plekken, sponsor- of vip-ruimtes, backstage-ruimtes. Houders van
campingtickets in combi met weekend tickets hebben daarentegen wel toegang tot
alle overige publiekstoegankelijke gebieden op zowel de camping als op het
festivalterrein tijdens de openingstijden van deze aparte terreinen. Om op het
festivalterrein te kunnen komen behoeft daarom geen aparte ticket gekocht te
worden. Een campingticket kan niet worden omgeruild (voor andere soorten tickets)
of geretourneerd (tegen geld) bij de organisatie.

•

Voor houders van campingtickets gelden de voor het evenement bepaalde
openingstijden voor wat betreft de toegang tot het campingterrein. De organisatie
wijst nadrukkelijk, mede namens de gemeente en politie, op het verbod van
‘wildkamperen’ en raadt campingbezoekers dringend aan pas op de geldende
openingstijden naar het evenemententerrein te komen, dus niet eerder en ook niet
na afloop van die openingstijden nog daar te blijven.

•

Op het campingterrein geldt een minimum leeftijd van 18 jaar, tenzij uitdrukkelijk
anders is gecommuniceerd door de organisatie. De organisatie is gerechtigd om te
vragen naar legitimatie. Ook onder begeleiding van een volwassene worden
campingbezoekers jonger dan 18 jaar niet tot de camping toegelaten.

•

Op de camping zijn op verschillende plekken stroomaansluitingen aanwezig. Eigen
stroom (aggregaten e.d.) meenemen is niet toegestaan. Mobiele telefoons kunnen
worden opgeladen bij de daartoe aangewezen oplaadpunten.

• Voor het gebruik van een eigen tent is alleen een camping en weekend ticket (per
persoon) voldoende. Er behoeft dus geen speciaal ticket aangeschaft te worden voor
de tent, zoals bij caravans, vouwwagens of campers het geval is.
Enkel campers, caravans en vouwwagens die voldoen aan de eisen genoemd in de
Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen, zijn toegestaan. (Tijdelijk)
omgebouwde voertuigen met een matras erin dus niet. De lengte van de caravan,
camper of vouwwagen bedraagt maximaal 7 meter met een maximaal gewicht van
12.000 kg. Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen in campers, caravans en
vouwwagens zijn niet toegestaan. Enkel gasinstallaties met vaste, niet-verwijderbare
ingebouwde gastanks zijn toegestaan. Voor campers en caravans met zo’n vaste
gasinstallatie, dient een geldig APK-keuringsrapport of een recente gaskeuring G607
te worden getoond. Als een auto benodigd is om de caravan of vouwwagen op de
plaats te zetten, dient deze direct hierna het campingterrein weer te verlaten. Het
kan zijn dat een borg wordt geïnd om te verzekeren dat de caravan of vouwwagen na
afloop ook weer wordt opgehaald. Indien er borg is geïnd wordt deze terugbetaald
als de caravan of vouwwagen het campingterrein op de maandag na het evenement
weer verlaat. Het is niet mogelijk de borg op een eerder of later tijdstip terug te
vragen.
• Uitsluitend voor het vervoer van toegestane campingspullen naar de campingplaats
mag een zgn. Bolderkar, Krui- of Steekwagentje welke door de visitatiepoortjes
passen worden meegenomen. Afmetingen van de visitatiepoortjes staan vermeld op
de website.
• Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico
geparkeerd te worden op de hiertoe bestemde parkeerplaats, dus niet op het
campingterrein zelf. Overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Voor het
overige geldt op de parkeerplaatsen het parkeerreglement. Bij overtreding kan de
bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd door de
organisatie en kan de politie worden ingeschakeld.
• Houders van camping- of camper/caravan tickets dienen hun eigen afval op te
ruimen en de tent en/of caravan, vouwwagen of camper weer mee naar huis te
nemen.
• Enkel campingstoelen en/of - tafels zijn toegestaan mits deze na afloop van het
campingbezoek weer mee naar huis worden genomen. Huishoudelijke apparaten als
fornuizen/ kookplaatjes, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn niet toegestaan
en worden niet tot de camping toegelaten; dit geldt ook als ze niet meer
functioneren. De verwijderingskosten van alle genoemde materialen zullen worden
verhaald op de overtreder.

•

Open vuren zijn niet toegestaan; dus ook geen fakkels, vreugde-vuurtjes, vuurkorven,
vuurwerk e.d. Losse gasinstallaties, bijvoorbeeld in campers, vouwwagens en
caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse (lithium)accu’s zijn ook verboden.
Kleine wegwerpbarbecues (voor op barbecue-spots) en campinggasflessen (richtlijn:
Campingaz 901 - 0,4 kg) en gaspatronen voor campingkooktoestellen zijn wel
toegestaan.

• Tapinstallaties, koolzuurvaten en vaten bier (groter dan 5L) zijn niet toegestaan.
Zelf tappende vaatjes van 5L zijn wel toegestaan, met dien verstande dat: voldaan
wordt aan de maximum hoeveelheid mee te nemen drinken per persoon. Deze
hoeveelheid staat vermeld op de website. Te veel meegenomen dranken zullen in
beslag genomen worden, de ingenomen goederen zullen naderhand niet worden
teruggegeven.
•

Op het campingterrein is geen glas toegestaan. Alles van glas wordt ingenomen. Blik
(met drank) mag niet worden meegenomen van de camping naar het festivalterrein.
Spades, scheppen en gereedschap(kisten) zijn niet toegestaan en worden in beslag
genomen, met uitzondering van een (rubberen) hamer om de tent vast te zetten.

•

Graffiti, confetti, partypoppers, verf, enz. zijn niet toegestaan.

•

Buitensporige geluidsinstallaties en megafoons zijn niet toegestaan.

