
HUISREGLEMENTZONDAG 16 JULI 2017

•  1 ONAANGEBROKEN FLES WATER P.P.

•  ETEN VOOR EIGEN GEBRUIK

•  DRINKEN VOOR JE KINDEREN

•  HUISDIEREN

•  WAPENS OF ZAKEN DIE ALS WAPENS KUNNEN DIENEN

•  SPUITBUSSEN

•  GLAS EN BLIK

•  DRANK, BEHALVE 1 FLES WATER

•  HARDDRUGS

•  ALCOHOL ONDER 18 JAAR

•  STAGEDIVEN/ CROWDSURFEN

•  VUUR OF BBQ

•  COMMERCIELE OPNAMES MAKEN

•  WILDPLASSEN

•  FLYEREN EN RECLAME MAKEN

•  CLUBKLEDING

DIT MAG WEL MEE DIT MAG NIET MEE DIT MAG NIET

1. VOLG AANWIJZINGEN VAN HET PERSONEEL OP
De Werfpop-crew is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld bij noodsitu-
aties. Volg daarom te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op.
2. STRAFBARE FEITEN
Strafbare feiten (diefstal, heling, harddrugbezit, dealen, mishandeling, wapenbezit etc.) zijn altijd reden tot 
ontzegging van de toegang of uitzetting. Plegers worden overgedragen aan politie. Harddrugs en wapens 
worden in beslag genomen en overgedragen aan politie.
3. VIDEO-OPNAMES
Op Werfpop kunnen video-opnames van het publiek gemaakt worden.
4. TOEGANG- EN LEEFTIJDSCONTROLE MOGELIJK
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid is het mogelijk dat bij entree u en/of uw tas worden 
gecontroleerd. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd voor alcohol verkoop vragen om 
een legitimatiebewijs.
5. ONDER DE 18 JAAR GEEN ALCOHOL
Het is uitdrukkelijk verboden voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te drinken. Ook het 
aanbieden van alcohol aan niet 18-jarigen is niet toegestaan. Bij twijfel over je leeftijd, ben je verplicht op 
vertoon van legitimatie een 18+ polsbandje te halen bij het 18NIX punt.
 6. VERBODEN MEE TE NEMEN
De volgende zaken zijn verboden op het festivalterrein:
Huisdieren, wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, spuitbussen, harddrugs, blik of 
glas, professionele opnameapparatuur,  clubkleding, spuitbussen, objecten die door grootte, vorm of gewicht 
gevaar kunnen opleveren voor medebezoekers, barbecue of andere materialen om vuur te maken.
Het is te allen tijde aan de organisatie voorbehouden om te bepalen of een object als gevaarlijk wordt aange-
merkt. Bij twijfel, neem contact op via veico@werfpop.nl.

7. TOEGESTAAN OM MEE TE NEMEN
De volgende zaken zijn toegestaan om mee te nemen: 1 onaangebroken plastic fles water per persoon, eten 
voor eigen gebruik, eten en drinken voor kinderen in het gezelschap
8. ONGEWENST EN HINDERLIJK GEDRAG
Op Werfpop is geen plek voor seksisme, racisme en andere vormen van discriminatie. Alle uitingen hiervan, 
zowel in gedrag, woord, of op kleding zijn verboden en leiden tot uitzetting. Bedreiging, belediging, mishan-
deling en andere vormen van agressie zijn verboden. Hinderlijk of (groeps-) aanstootgevend gedrag is niet 
toegestaan.
9. CROWDSURFEN / STAGEDIVEN/PODIA
Crowdsurfen, slamdancing en stagediven zijn ten strengste verboden, evenals het klimmen over de stage 
barriers en/of het betreden van podia.
10. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming commerciële activiteiten te ontplooien op het 
festivalterrein.
11. TOILETTEN
Op het festivalterrein zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig. Wildplassen en/of -poepen is niet toe-
gestaan.
12. VERLATEN VAN TERREIN EN OVERLAST
Het festivalterrein ligt midden in een rustige woonwijk. Verlaat daarom het park rustig en respecteer ander-
mans rust en bezittingen. Het meenemen van eigendommen van Werfpop, consumpties of bekers van het 
festivalterrein is niet toegestaan.
13. FLYEREN EN RECLAME MAKEN
Flyeren of reclame maken is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie. Flyers en 
reclame zonder toestemming worden ingenomen.

14. FOTOGRAFEREN
Fotograferen of op andere wijze  opnames maken voor ander dan privé gebruik is niet toegestaan
15. AFVAL EN MILIEU
Help ons het park schoon te houden en gooi afval in de afvalbakken.
16. EHBO
Er is een bemande EHBO-post op het midden van het terrein. Er lopen ambulante EHBO-ers op het 
festival terrein rond.
17. KLEINE KINDEREN
Kinderen zijn van harte welkom op Werfpop. Wij verzoeken u vriendelijk om naam en uw telefoonnummer op 
de arm van uw kind te schrijven. Bij vermissing kind kunt u zich melden bij de info-balie, of bij een beveiliger. 
18. GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de infobalie. Vermiste objecten kunnen daar ook 
worden opgegeven. Na afloop nog iets kwijt? Neem contact op via info@werfpop.nl. Na verloop van tijd 
zullen de gevonden objecten overgedragen worden aan de gemeente Leiden, locatie Stadsbouwhuis.
19. BINDENDE UITSPRAAK
Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet voldoende duidelijk zijn, zal de veiligheidscoördinator 
beslissen. Zijn uitspraak is op dat moment bindend.
20. ONTZEGGING TOEGANG/UITZETTING
Overtreding van de huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang dan wel verwijdering van het festival-
terrein.

VEEL PLEZIER

op werfpop!


