
 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement Pulling Gastel. Bij het betreden van de Pulling Gastel evenementenlocatie, 

gaan de bezoekers/deelnemers akkoord met het onderstaande reglement: 

1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang 

weigeren of verwijderen van het evenemententerrein.  

2. Bezoekers/deelnemers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig 

legitimatiebewijs, ook na betreden van het evenemententerrein. Alcoholische dranken mogen niet 

door personen onder de 18 jaar genuttigd en/of vastgehouden worden. 

3. Bezoekers/deelnemers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. 

Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden of verwijderd worden 

van het evenemententerrein.  

4. Roken is niet toegestaan in tenten of andere overdekte terreinen/ruimtes. Dit mag alleen in de 

open terreinen. Bezoekers/deelnemers die zich hier niet aan houden zullen door onze 

medewerkers/vrijwilligers van de organisatie worden aangesproken en riskeren verwijderd te 

worden van het evenemententerrein. 

5. Het bezit hebben van drug is voor welk doeleind dan ook is verboden. Indien drugs wordt 

aangetroffen bij iemand, word die persoon verwijderd van het evenemententerrein. Indien iemand 

meer dan een gebruikers hoeveelheid bij zich heeft, zal die persoon worden opgehouden totdat deze 

kan worden overgedragen aan de gealarmeerde autoriteiten. 

7. Bezoekers/deelnemers zijn verplicht zich te houden aan aanwijzingen van de organisatie en haar 

medewerkers/vrijwilligers.  

8. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de 

bezoeker. 

9. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade c.q. letsel aan bezoekers/deelnemers en/of 

goederen van bezoekers/deelnemers tijdens hun bezoek aan het evenement.  

10. Het is verboden om videobeelden en/of foto-opnames, die gemaakt zijn tijdens het evenement, 

zonder toestemming van de NTTO en de organisatie van Pulling Gastel op welke wijze dan ook te 

openbaren. De organisatie is gerechtigd de gepubliceerde videobeelden en/of foto-opnames zonder 

enig logo op te eisen en te gebruiken voor promotionele doeleinden.  

11. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie en haar partners. 

Alle bezoekers/deelnemers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om 

deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.  

12. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter 

verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, 

zonder voorafgaande toestemming van organisator.  

 



 

 

 

 

 

 

13. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de 

evenementenlocatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.  

14. Parkeren is enkel toegestaan op de aangewezen terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd 

kunnen worden weggesleept. 

15. Consumptiemunten zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Aangekochte 

consumptiemunten kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Consumptiemunten van 

eerdere jaargangen zijn niet geldig. 

16. Het moedwillig gooien van consumpties is niet toegestaan. Bezoekers/deelnemers die zich hier 

niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te 

worden van het evenemententerrein. 

17. Het nuttigen van meegebrachte consumpties is op het gehele evenemententerrein niet 

toegestaan. 

18. Het is niet toegestaan om op het evenemententerrein op wat voor manier dan ook te 

overnachten. Na sluitingstijd dienen alle bezoekers/deelnemers het evenemententerrein, het 

parkeerterrein en rennerskwartier te hebben verlaten. 

19. Bestaat er verschil van mening ofwel interpretatie van deze voorwaarden of aanwijzingen van de 

medewerkers/vrijwilligers, dan beslist de organisatie. In situaties waarin deze voorwaarden niet 

voorzien beslist de organisatie 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@pullinggastel.nl. 
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