CAMPING REGLEMENT
Door het kopen van een toegangsbewijs voor en/of het betreden van het campingterrein, gaat de
campingbezoeker akkoord met dit camping reglement én de huisregels. Het camping reglement is een
aanvulling op de Algemene voorwaarden Airforce Festival B.V. voor bezoeker van Airforce Festival.
Airforce Festival behoudt zich het recht voor om dit camping reglement te herzien. Op dit camping
reglement zijn de Algemene voorwaarden Airforce Festival B.V. voor bezoeker van Airforce Festival van
toepassing. Overtreding van het camping reglement en/of de huisregels kan leiden tot ontzegging van
toegang tot het campingterrein en het evenemententerrein zonder restitutie. In geval van twijfel of
discussie beslist de organisatie.
Eigen risico
Het betreden van en verblijven op het campingterrein door de campingbezoeker geschiedt op eigen
risico. Airforce Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke of
materiële schade.
Toegangsbewijs en toegang
Toegang tot het campingterrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en
een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Het toegangsbewijs is
persoonsgebonden.
Gedragsregels Camping
Campingbezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de campinghosts, organisatie, beveiliging
en hulpdiensten op te volgen. Bij het plaatsen van de tent moeten nooduitgangen, paden voor
hulpdiensten en doorgangen worden vrijgehouden en moeten instructies van de campinghosts
worden opgevolgd. Foutief geplaatste tenten zullen door de campinghosts verplaatst worden zonder
toestemming van de eigenaar. Bij een redelijk vermoeden van aanwezigheid van verboden zaken
(zoals omschreven in huisregels en camping reglement) in een tent, kan de organisatie toestemming
vragen aan (één van de) tentbewoner(s) om de tent te (laten) controleren. Bij weigering hiervan,
behoudt de organisatie zich het recht voor om de bewoner(s) van de betreffende tent, de toegang tot
het camping- en festivalterrein te ontzeggen en de bewoner(s) van het terrein te verwijderen zonder
restitutie. Ten slotte: gebruik je gezonde verstand en breng anderen niet in gevaar!

Het is TOEGESTAAN om de zaken in onderstaande lijst het campingterrein mee op te nemen.
➢ Krui- en steekwagentjes die door de visitatiepoortjes kunnen rijden.
➢ Zelf tappende vaatjes van 5L zijn toegestaan, maar houd rekening met de limiet per persoon
voor het meebrengen van drinken. De toegestane hoeveelheid is te vinden op de website.
➢ Kleine wegwerpbarbecues (kunnen enkel op de barbecue-spots gebruikt worden).

Het is VERBODEN om de zaken in onderstaande lijst mee het campingterrein op te nemen.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Winkelwagentjes
Auto’s, fietsen, motors, scooters, aanhangwagens etc.
Stoomgeneratoren, accu’s, autobatterijen, aggregaten etc.
Tapinstallaties
Geluidinstallaties
Glas of andere scherpe voorwerpen
Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden
Drugs of andere verdovende middelen of middelen die als drugs gebruikt kunnen worden
Open vuur, vuurwerk, kampvuurtjes of grote BBQ’s
Gasflessen
Droogijs en lachgaspatronen
Graffiti, confetti, partypoppers, verf enz.
Huisdieren
Handelswaar van welke strekking dan ook zonder toestemming van de organisatie
Promotiemateriaal van andere evenementen (flyers, stickers, posters, banners etc.)
Drones en professionele foto- & videoapparatuur
Alles dat bij Nederlandse wet verboden is

