Huisregels & Veiligheid
English below

Huisregels
Door het betreden van het festivalterrein of het kopen van een kaartje ga je akkoord met
onze huisregels.
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Stichting GLOBUS Festival, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers
van het evenement kunnen ondervinden, of locatie;
De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma
en/of de locatie van het festival te wijzigen;
Om toegang te krijgen tot het GLOBUS Festival dien je in het bezit te zijn van een
geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop. Eenmaal
gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden
met het oogpunt winst te behalen is verboden. aan bezoekers jonger dan 25 jaar
wordt gevraagd naar een wettelijk identificatiemiddel om de leeftijd te verifiëren
alvorens alcoholische dranken te schenken. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar
kunnen alleen alcoholvrije consumpties kopen en nuttigen.
Voor het GLOBUS Festival geldt geen leeftijdsgrens. Kinderen jonger dan 12 jaar
kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op. Bezoekers zijn
verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht.
Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement
geweigerd worden;
Bezoekers van het festival dienen zich ten alle tijden te houden aan de corona
maatregelen die zijn beschreven in het corona reglement op de website;
Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;
Het dragen van kleding van een bepaalde voetbalclub of andere verenigingen is niet
toegestaan;
Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;
Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid. Soft- en
harddrugs zijn niet toegestaan op het terrein. Het gebruik of voorhanden hebben
van lachgas is verboden in en om het evenemententerrein;
Er geldt een algeheel rookverbod in en om het evenemententerrein;
De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot
het festival te ontzeggen;
De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te
passen;
Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het
festivalterrein niet op;
De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het
festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen
kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding
(in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;
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Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de
ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden 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;
Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan
alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het
terrein verwijderd bij controle;
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd
te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de
politie;
Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens
zullen in beslag worden genomen;
Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het
festivalterrein;
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te
worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.
Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden;
Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of
rondom het festivalterrein;
Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;
Het vrijwilligen/werken op het festival is volledig op eigen risico;
De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan
bezittingen van bezoekers;
Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het
festivalterrein;
Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie adviseert
om oordoppen mee te nemen;
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel
mocht ontstaan;
Het is verboden om podia, 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;
Op het terrein zijn voldoende dixies te vinden, welke gratis toegankelijk zijn. 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;
Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het
festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden;
Het is verboden te stelen van het festivalterrein
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijke
te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend;
Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct
te worden verlaten;
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Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.
Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de
organisatie.

Veiligheid
Veiligheid tijdens het festival.
We verwachten natuurlijk dat het festival voor iedereen zonder problemen verloopt maar er
kunnen zich nu eenmaal altijd kleine of grotere ongelukken voordoen. In de
voorbereidingen van dit GLOBUS festival is er alles aan gedaan om de veiligheid rondom het
festival goed te regelen; GLOBUS festival is een veilig evenement. Tijdens alle activiteiten
van het programma zijn er bovendien hulpverleners (BHV-ers) aanwezig.
Bedrijfshulpverlening (BHV).
Je zult ze normaal gesproken niet herkennen, maar het GLOBUS-bestuur en een aantal
crewers zijn bedrijfshulpverlener. Zij zijn op het festival en kunnen dus meteen
levensreddend handelen of een brandje blussen. Via hun portofoons kunnen ze heel snel
extra hulp inroepen of een evacuatie begeleiden. Bij een calamiteit nemen ze de leiding op
zich en dragen dan meestal een heel herkenbaar hesje.
Wat te doen bij Calamiteiten.
Meld een ongeval tijdens het festival altijd bij de GLOBUS organisatie, wij zijn veel sneller ter
plaatse dan 112 (brandweer/ambulance)!
Kleine ongevallen Ernstige ongevallen Brand
• Ga zelf naar de infopoint of de EHBO post of waarschuw EHBO via een CREWer of
telefoon.
• Let op je eigen veiligheid! Laat het slachtoffer niet alleen Schakel EHBO in via een
CREWer of telefoon
• Verlaat de ruimte direct via de (nood) uitgangen, maar vlucht nooit door rook.
Waarschuw hulpverlening via een CREW-er of telefoon

House rules & Safety
House rules
By entering the festival site or buying a ticket you agree to our house rules.
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The GLOBUS Festival Foundation, or the persons working for it, cannot be held liable
for any injury and/or material damage that visitors to the event or location may
experience;
The organization reserves the right to change the date, times, program and/or
location of the festival;
To gain access to the GLOBUS Festival you must be in possession of a valid entrance
ticket. Tickets are available through our online ticket shop. Tickets once purchased
are not refundable. Reselling tickets to third parties for the purpose of making a
profit is prohibited. visitors under the age of 25 are asked for legal identification to
verify age before serving alcoholic beverages. Visitors under the age of 18 can only
buy and consume alcohol-free drinks.
There is no age limit for the GLOBUS Festival. Children under the age of 12 can enter
the site accompanied by an adult. Visitors are obliged to identify themselves in
accordance with the legal identification requirement. If no proof of identity can be
shown, access to the event will be refused;
Visitors to the festival must at all times comply with the corona measures described
in the corona regulations on the website;
Racist, fascist and/or nationalistic behaviour is not allowed;
Wearing clothing from a certain football club or other associations is not allowed;
Political expressions in any way are not allowed;
Drugs are not allowed! Please note, because there is a “zero tolerance” policy. Soft
and hard drugs are not allowed on the premises. The use or possession of laughing
gas is prohibited in and around the event site;
There is a general smoking ban in and around the event site;
The organization reserves the right to deny anyone access to the festival at any time;
The organization reserves the right to change the festival policy at any time;
Animals, alcohol, bottles, cans, liquids, food and glassware are not allowed on the
festival site;
The organization reserves the right to record people upon entry or on the festival
site on both image and sound carriers. These recordings can be used by the
organization without owing any compensation (in the form of money or anything
else) to the visitors;
Visitors to the festival must agree to a strict search at the entrance. Persons in
possession of drugs will be handed over to the police;
It is prohibited to enter the event area under the influence of alcohol and/or drugs. If
this is found, access will be denied;
Visitors under the age of 18 who have in any way obtained alcoholic beverages and
consume these will be removed from the site during a check;
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Directions and instructions of the (security) personnel must be followed
immediately. In the case of aggressive behaviour, immediate removal and transfer to
the police will follow;
Weapons are prohibited! All items that can be used as weapons will be confiscated;
It is prohibited to carry out commercial activities on and around the festival site;
Bicycles and vehicles must be parked in the designated places. If this is not adhered
to, the vehicle may be removed. Instructions from the traffic controllers must be
followed;
Sound systems, other than those of the organization itself, are not allowed on or
around the festival site;
Visiting the festival is entirely at your own risk;
Volunteering/working at the festival is entirely at your own risk;
The organization of the festival is not responsible for damage to visitors' possessions;
It is not allowed to bring recording equipment to the festival site;
Sound equipment can cause hearing damage! The organization advises to bring
earplugs;
The organization is not liable for any hearing damage that may arise;
It is forbidden to climb podiums, tents, structures, fences or other objects of the
location. It is not allowed to use objects and/or objects from the bring event;
There are plenty of dixies on site, which are free to enter. It is not allowed to enter 1
toilet cabin with several visitors at the same time. Public urination is prohibited and
upon detection, the visitor will be removed from the event;
Persons who misbehave in any way on and around the festival site will be
immediately removed from the site;
It is forbidden to steal from the festival site;
In situations for which the house rules do not provide, the organization decides on
possible measures to be taken. The organization's decision in this regard is binding;
If access is refused/denied, the event site must be left immediately;
Every visitor is expected to have acquainted himself with the house rules. If you have
any questions, doubts or comments, please contact the organization.

Safety
Safety during the festival.
We naturally expect that the festival will run smoothly for everyone, but minor or major
accidents can always occur. In the preparations for this GLOBUS festival, everything has
been done to properly arrange safety around the festival; GLOBUS festival is a safe event. In
addition, emergency responders (BHVs) are present during all activities of the program.
Company emergency response (BHV).
You normally won't recognize them, but the GLOBUS board and some crewers are
emergency response officers. They are present at the festival and can therefore
immediately act in a life-saving manner or put out a fire. They can quickly call for extra help
or guide an evacuation via their walkie-talkies. In the event of a calamity, they take charge
and usually wear a very recognizable vest.

What to do in case of calamities.
Always report an accident during the festival to the GLOBUS organization, we are on site
much faster than 112 (fire brigade/ambulance)!
Minor accidents Serious accidents Fire
• Go to the info point or the first aid post yourself or warn first aid via a CREWer or
telephone.
• Pay attention to your own safety! Do not leave the victim alone. Call in first aid via a
CREWer or telephone
• Leave the room immediately via the (emergency) exits, but never escape through
smoke. Alert assistance via a CREW employee or telephone of

