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HUISREGELS 

Om het festival voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal logische huisregels 

opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier allemaal voor je op 

een rijtje gezet. Bij binnenkomst ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels: 

 

Toegang 

De toegang tot het Midzomergracht Festival is gratis en toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar 

kunnen onder begeleiding van een volwassenen het terrein op; Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Iedere 

bezoeker kan bij het betreden van en/of gedurende het evenement worden gecontroleerd door een 

veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te 

laten voeren. Het volledig weigeren van deze controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd danwel 

ontzegt. Deze controle is om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te 

beschermen. 

 

Het is verboden om alcoholische drank mee het evenemententerrein op te nemen. Bij constatering zal de toegang 

geweigerd/ontzegt worden. Het is tevens verboden voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of 

uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, 

voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden bij je te hebben. Bij 

constatering worden deze in beslag genomen en/of overgedragen aan de politie. 

 

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, 

zal de toegang worden geweigerd. 

 

Pinnen 

Dit is bij de tapwagens mogelijk. Check zelf de mogelijkheid om te pinnen bij de diverse foodtrucks. 

 

Drugsbeleid 

MZG hanteert een Zero Tolerance beleid.  Bij constatering van gebruik, bezit of verhandeling van enigerlei drugs zal de 

toegang worden ontzegt. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie. 
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Alcoholbeleid 

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Op het festival zijn 

enkel zwakalcoholische dranken verkrijgbaar. MZG hanteert de regels van NIX18 en bij overtreding zal de toegang worden 

ontzegt. 

 

Legitimatie 

Op verzoek van de (veiligheids)medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, 

ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot het festival worden ontzegd. 

 

Opvolgen aanwijzingen en instructies 

Aanwijzingen en instructies van de (veiligheids)medewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op het 

festival verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het 

festival zal worden ontzegd. 

 

Onder invloed 

Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren/ontzeggen indien je onder invloed bent van drugs en/of 

alcohol. 

 

Handel en verkoop 

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het festival en de parkeerterreinen 

handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden. 

 

Voorwerpen en objecten 

Het is verboden om het podium, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet 

toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen. 

 

Parkeren / Rijwielstalling 

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier  niet aan gehouden 

wordt, kan het voertuig of de fiets verwijderd worden. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden. 

 

Geluidsniveau 

Op  het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige 

nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. 
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Toiletten  

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij 

constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd. 

 

EHBO 

Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister 

of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO/BHV’ers de bezoekers nauwlettend in de gaten 

houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en 

hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de 

beveiliging of de organisatie. 

 

Video-, foto- en geluidsopnamen 

Iedereen die het festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij 

mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden; Het is op 

het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is 

commercieel / professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan. 

 

Eigen risico 

Betreding van het festival geschiedt op eigen risico. De organisatie van MZG, evenals de medewerkers/vrijwilligers die op 

het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel 

immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het festival mochten ondervinden. 

 

Klachten 

Deze dienen ter plekke en direct te worden doorgeven. Na afloop van het evenement kunnen wij vaak niet veel meer doen.  

 

Overige situaties 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen 

maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij 

je de toegang tot het festival weigeren of ontzeggen. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te 

verlaten. 


