HUIS- EN GEDRAGSREGELS
TOEGANG










Er is geen minimumleeftijd, maar onder de 14 jaar is begeleiding door een volwassene (18+) verplicht.
Geldige legitimatie is verplicht.
Je dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs, zowel bij het betreden van het festivalterrein als
tijdens WOO HAH!, zolang je je op het festivalterrein bevindt.
Toegangsbewijzen mogen niet worden doorverkocht. Gekochte entreebewijzen worden niet teruggenomen.
Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandjes, pogingen over hekken te klimmen) wordt
de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Polsbandjes dienen gedurende het gehele bezoek aan WOO HAH! om de pols te worden gedragen. Ieder is verantwoordelijk
voor zijn of haar polsbandje. WOO HAH! verstrekt bij verlies geen nieuwe polsbandjes.
Je kunt als bezoeker gecontroleerd of gefouilleerd worden bij de ingang. Medewerking daartoe is verplicht.
Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.
Wees op tijd voor de programma’s in de Koepelhal. Vanwege de veiligheid geldt vol = vol.
Het is niet toegestaan om (huis-)dieren mee te nemen.

VERBODEN














Roken mag niet in de gesloten ruimtes, zoals de Koepelhal, de Wagenmakerij en alle andere gesloten locaties. In de open lucht
mag je wel je rookwaar opsteken.
Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen of te consumeren. Bezoekers ouder dan 18 jaar mogen
geen alcohol doorgeven aan bezoekers onder de 18 jaar. Na een 1e waarschuwing volgt bij een 2e waarschuwing verwijdering
van het terrein.
De handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs.
Open vuur op het festivalterrein is ten strengste verboden.
Het is verboden om messen, wapens, spuitbussen, laserpennen of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt het
festivalterrein mee op te nemen.
Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen of naar buiten worden genomen. Er is geen
mogelijkheid om je drankwaren over te gieten.
Professionele foto-, film- en geluidsapparatuur mag niet mee naar binnen worden genomen. Onder professionele
fotoapparatuur wordt verstaan: fototoestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera’s. Onrechtmatig verkregen
opnames worden door WOO HAH! ingenomen. Mobieltjes met foto/videomogelijkheden en eenvoudige digitale fototoestellen
zijn wel toegestaan.
Het is verboden om op of rond het festivalterrein goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van WOO HAH!
Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of poster op te hangen zonder
toestemming van WOO HAH!
Graffiti is verboden, behalve op de eventueel daarvoor aangewezen plekken.
Crowdsurfen is niet toegestaan.

VEILIGHEID





Voorschriften en aanwijzingen van WOO HAH!, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden, dienen in het belang
van de eigen veiligheid verplicht en direct opgevolgd te worden.
WOO HAH! behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het festivalterrein
te verwijderen indien WOO HAH! dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Respect voor medebezoekers, WOO HAH! crew, de gebouwen en het festivalterrein
zijn een vereiste.
In de directe omgeving van het festivalterrein wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het betreden en verlaten van het
festivalterrein geen overlast.

HUIS- EN GEDRAGSREGELS
AANSPRAKELIJKHEID



Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
WOO HAH! is niet aansprakelijk voor gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. Op het festivalterrein zijn oordopjes
verkrijgbaar bij de info stand tegen vergoeding.

MUNTEN EN GARDEROBE




Voor het verstrekken van drank en etenswaren werkt WOO HAH! met WOO HAH! munten die verkrijgbaar zijn via de
muntenloketten op het festivalterrein. Gekochte munten zijn alleen geldig voor de editie van het jaar waarin ze gekocht zijn.
Van 23:30 tot 01:00 uur is er de gelegenheid om bij een daarvoor aangewezen muntkassa op het terrein de overgebleven
munten te retourneren.
Er zijn lockers beschikbaar voor bezoekers waar zij tegen betaling hun jassen en tassen achter kunnen laten. De lockers zijn
de gehele dag bereikbaar. Bij het gebruik van de lockers is het lockerreglement, dat bij de lockers te lezen is, van toepassing.

ALGEMEEN





Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meer acts kunnen entreekaarten niet worden
geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
Tijdens WOO HAH! kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en
dergelijke. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan WOO
HAH! deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van entreegeld.

