
• Met het betreden van het Brabantse Wal Festivalterrein gaat bezoeker akkoord met deze huisregels. In
omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van het bestuur Stichting
PrimeraPop (verder: de organisatie) leidend.

• Het betreden van het Brabantse Wal Festivalterrein en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor
eigen risico van de bezoeker.

• Bezoeker is verplicht om zich bij de entree te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs
zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festivalterrein bent u indien
gevraagd, verplicht zich te legitimeren.

• Bezoeker is op en rond het Brabantse Wal Festivalterrein verplicht zich te houden aan voorschriften
en/of aanwijzingen van het (beveiligings-)personeel, de organisatie en andere partijen betrokken bij
het evenement.

• Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma
te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kan een entreebewijs niet worden
geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie posters, flyers of andere zaken of
andere promotionele artikelen uit te delen.

• Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geeft bezoeker stilzwijgend
toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotionele doeleinden

• Het is niet toegestaan om te roken in de tent. Dit wordt de bezoeker bij de entree medegedeeld en via
pictogrammen aangegeven in de tent. Eventuele boetes bij overtredingen worden op de overtreders
verhaald.

• Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de
politie gealarmeerd.

• Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
• Geweld en agressie worden niet getolereerd.
• Wildplassen is niet toegestaan.
• Clubuitingen worden niet toegestaan, zowel op kleding alsmede daaraan te relateren attributen.

Entreebewijzen en consumptiebonnen:
• Alleen de door de organisatie uitgegeven entreebewijzen en consumptiebonnen zijn geldig. 

Entreebewijzen zijn verkrijgbaar via de website of bij Primera Hoogerheide (louter tickets voor 23 
april). Consumptiemunten zijn online te koop via www.brabantsewalfestival.nl of aan de kassa’s op het 
festivalterrein. Zijn alleen geldig op het Brabantse Wal Festival editie 2023

• Entreebewijzen worden op echtheid gecontroleerd.
• Entreebewijzen mogen ook digitaal getoond worden bij de entree.
• Het is verboden entreebewijzen of consumptiebonnen door te verkopen aan derden en/of op 

enigerlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
• Eenmaal gekochte entreebewijzen en/of consumptiebonnen worden niet teruggenomen.
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• Bij het betreden van het festivalterrein geeft u de beveiliging toestemming om u te laten fouilleren.
Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt de toegang tot de festivallocatie geweigerd. Dit
zonder teruggaaf van entree gelden.

• Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, lachgas (dikstofmonoxide), vuurwerk,
(vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur (met uitzondering van, onder
voorbehoud van toestemming van de organisatie) mee te nemen op het festivalterrein.

• Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, met uitzondering van, onder
voorbehoud van speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur
worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.

• Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot het festivalterrein zonder opgaaf van

reden.
• De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.
• Als u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het festivalterrein te

verlaten.
• Op grond van uw gedrag op het festivalterrein en/of openbare weg rond het festivalterrein en/of het

parkeerterrein kan de organisatie en personeel u ten alle tijden de toegang weigeren.
• Personen die met consumpties gooien worden verwijderd van het festivalterrein.
• Als u tijdens het evenement het festivalterrein verlaat, heeft u geen recht meer het festivalterrein

opnieuw te betreden, uitgezonderd bezoekers met voorafgaande toestemming van de beveiliging.
• De organisatie maakt gebruikt van camerabewaking op het festivalterrein en in de tent.

Deze opnames zijn louter bedoeld voor (terrein-)bewaking.

Consumpties:
• Het is verboden consumpties (eten & drinken) mee te nemen op het festivalterrein. Dit kan worden

ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven.
• Bezoekers die zich kunnen legitimeren als 18 jaar of ouder krijgen bij de entree een polsbandje. Met

dit bandje kunnen ze alcoholische consumpties bestellen.
• Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcoholische consumpties nuttigen

worden van het festivalterrein verwijderd.
• Het is streng verboden om alcoholische consumpties door te geven aan personen onder 18 jaar.

Bezoekers waarvan wordt geconstateerd dat zij alcoholische consumpties doorgeven aan personen
onder 18 worden van het festivalterrein verwijderd.

• Boetes gerelateerd aan drankgebruik worden verhaald op de overtreder.
• Het is verboden om te gooien met consumpties. Schade wordt verhaald op veroorzaker.
• Het is verboden om consumpties buiten het festivalterrein mee te nemen.
• Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic bekers. Glaswerk of blikjes zijn verboden.

Aansprakelijkheid en schade:
• Stichting PrimeraPOP, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet

aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of verlies dan wel diefstal,
toegebracht door derden.

• Stichting PrimeraPOP, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade tgv. Corona
(COVID-19) dan wel andere infectieziekten, in de ruimste zin van het woord.
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