HUISREGELS FOOD UNPLUGGED FESTIVAL
Food Unplugged moet voor elke bezoeker een fantastische ervaring zijn. Om dit te
garanderen maken we een aantal afspraken met elkaar.
We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
Neem je legitimatiebewijs mee.
We hebben alles voor je geregeld, eigen drank en eten meenemen is niet nodig en ook
niet toegestaan.
Als je nog geen 18 jaar bent, zorg dan dat je samen met een meerderjarige bent.
De organisatie bij de entree is vrij om personen te weigeren.
Op Food Unplugged is glaswerk en blik verboden.
Wij toleren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
Aanwijzigngen van de organisatie en de beveiliging van Food Unplugged festival dienen te
allen tijde opgevolgd te worden.
Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet
aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm
dan ook.
Door het betreden van het Food Unplugged festival terrein geef je toestemming om op he
terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en
promotiedoeleinden. In het geval van klachten, van welke aard dan ook, kun je je richten
tot de organisatie.
Er zijn op het terrein geen kluisjes aanwezig
Huisdieren zijn niet welkom op het terrein.
Wildplassen is niet toegestaan, er zijn toiletvoorzieningen geregeld.
Bij het niet opvolgen van de huisregels word je naar huis gestuurd of wordt de politie
ingeschakeld.
Food Unplugged is een Leave No Trace event. Het is dus de bedoeling dat iedereen zijn of
haar rommel opruimt.
Food Unplugged is jegens de opdrachtgever, werknemers van de opdrachtgever, de
afnemer, werknemers van de afnemer of andere personen niet aansprakelijk voor enig
verlies, schade of kosten van welke ook (daaronder mede begrepen bedrijfsschade,
omzetderving, verlies, winstderving en verlies van gegevens), tenzij de schade het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Food Unplugged.
Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

