
HUISREGELS 2022 

Voor uw en onze veiligheid maken we u graag a=ent op onze huisregels, door betreding van het 
evenementengebied gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:  

Bezoekers moeten zich houden aan de voorschri3en en/of aanwijzingen van organisa9e en 
beveiligingspersoneel. 

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid wordt u gefouilleerd, indien u hieraan geen 
medewerking verleent, wordt de toegang tot het evenementengebied ontzegt. Bij de entree vindt er tevens een 
legi9ma9econtrole plaats in verband met lee3ijdscontrole. 

Bij constatering van onrechtma9gheden (zoals fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt 
de toegang ontzegd en aangi3e gedaan bij de poli9e. 

Zaterdag is de loca9e vanaf 19:00 uur alleen toegankelijk voor personen vanaf 21 jaar. Er zal toegangscontrole 

plaatsvinden op lee3ijd. Tevens dienen personen onder de 21 jaar om 19:00 uur de loca9e te hebben verlaten. 
 
Zondag is de loca9e vanaf 18.00 uur alleen toegankelijk voor personen vanaf 21 jaar. Er zal een 
toegangscontrole plaatsvinden op lee3ijd. 

Drank NIX18 
Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij toegang tot het evenementengebied 
ontvangen personen onder de 18 jaar een polsbandje met NIX18 erop. Personen welke bewezen meerderjarig 
te zijn, ontvangen een ander polsbandje, met dit polsbandje kunt u alcoholhoudende dranken kopen aan de 
bar.  
Polsbandjes dienen gedurende het gehele bezoek aan Carnaval Losser gedragen te worden, zonder bandje 
wordt u de toegang van het evenementengebied ontzegd. 
Problemen of vragen over je polsbandje (te strak, stuk of iets anders), meld je bij het personeel aan de ingang. 
Niet doen: zonder bandje of zelf repareren. Dit wordt als fraude gezien en de toegang tot het evenement zal 
worden ontzegd 

Personen onder de 18 jaar en betrapt worden op het drinken van alcohol of personen die ouder zijn dan 18 jaar 
en betrapt worden op het doorgeven van alcoholische drank aan iemand van onder de 18, worden door de 
organisa9e en/of security van het evenementengebied verwijderd en de toegang ontzegd. 

Bij de entree, maar ook binnen het evenementengebied, kan personen onder de 18 jaar gevraagd worden mee 
te werken aan een alcohol blaastest, indien men niet wil meewerken of er wordt geconstateerd dat de persoon 
onder de 18 jaar alcohol genuRgd hee3, wordt de persoon van het evenementengebied verwijderd en de 
toegang ontzegd. 

Bij overtredingen waarvoor de organisa9e een boete wordt opgelegd, worden verhaald op de overtreder.  
Wanneer de beveiliging constateert dat een persoon te veel gedronken hee3 zal deze persoon de toegang 
ontzegd worden. 

Munten 
Consump9es in de feesTent dienen te worden betaald met munten, verkrijgbaar bij het verkooppunt op het 
evenemententerrein. 

Roken 
Het is in de feesTent verboden om te roken. Bij overtredingen waarvoor de organisa9e een boete wordt 
opgelegd, worden verhaald op de overtreder. 



Foto- en filmopnamen 
Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst 
s9lzwijgend toestemming aan de organisa9e hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar 
te maken en/of te gebruiken voor promo9edoeleinden. 
Bij vastgelegde misdragingen zullen de beelden aan de poli9e worden overhandigd. 

Cameratoezicht 
Op het gehele terrein en in de tent is er cameratoezicht. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn op het evenementengebied niet toegestaan. 

Gekocht kaartjes 
Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen. 

Programma 
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden 
geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden. 

In- en uitgang 
Het is verboden om de doorgang bij ingang, uitgang en de nooduitgangen te belemmeren. 

Hinderlijk gedrag 
Hinderlijk gedrag door overma9g drankgebruik of anderszins (ter beoordeling van de beveiliging) en/of het niet 
opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot verwijdering uit de feesTent en van het evenementengebied. 
Bedreiging, mishandeling, in9mida9e en andere vormen van agressie zijn verboden. Handelingen en uitla9ngen 
die duiden op racisme en discrimina9e zijn verboden. Bij constatering van wangedrag of openbare 
geweldpleging wordt de poli9e gewaarschuwd en de toegang tot het evenementengebied ontzegd. 

Drugs, wapens, lachgas en andere zaken 
Personen in bezit en/of onder invloed van drugs zullen de toegang tot het evenementengebied worden 
geweigerd. Binnen en buiten de feesTent is het verboden om drugs te gebruiken en/of te dealen. Bij 
constatering zal de poli9e worden gewaarschuwd. Op het evenementengebied is de Nederlandse wetgeving 
omtrent het gebruik van en de handel in drugs van toepassing. 

Personen in het bezit van lachgas zal de toegang tot de feesTent en het evenementengebied rondom de 
feesTent worden geweigerd. 

Personen in het bezit van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, zal de toegang tot de 
feesTent en het evenementengebied rondom de feesTent worden geweigerd. Bij constatering zal de poli9e 
worden gewaarschuwd. 

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenementengebied: (alcoholhoudende) 
dranken, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plas9c flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of 
aanstootgevende voorwerpen. Voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt, kunnen in beslag 
worden genomen, zulks ter beoordeling van de beveiliging en de toegang tot het evenement zal worden 
ontzegd. 
Bij overtredingen waarvoor de organisa9e een boete wordt opgelegd, worden verhaald op de overtreder.  

Toile=en 
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. 
Wildplassen is verboden. 



Garderobe/Lockers 
Het gebruik van de garderobe/lockers is op eigen risico. 

Aansprakelijkheid 
De S9ch9ng Carnaval Losser, organisator en hoofdvergunninghouder van de FeesTent, kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers of hun beziRngen. Het 
betreden van het evenementengebied en de deelname aan ac9viteiten is op eigen risico. 
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en teksten op de site van 
Carnaval Losser berusten bij de S9ch9ng Carnaval Losser. Het is de klant, bezoeker of derde niet toegestaan 
deze te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van S9ch9ng Carnaval Losser. 

Ontzeggingen 
Constatering van overtreding van één van deze ar9kelen kan voor de overtreder een ontzegging voor het 
betreden van de feesTent/evenementengebied en voor de rest van het evenement en verdere horeca 
betekenen, gemaakte kosten door de bezoeker kan niet worden verhaald op de organisa9e en/of haar 
toeleveranciers. 

Overige bepalingen 
In situa9es waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisa9e over mogelijk te nemen maatregelen. 
De organisa9e wenst alle bezoekers gezellige carnavalsdagen toe! 


