KlompenRock Trailerpark reglement
-

-

Openingstijden KlompenRock Trailerpark: Vrijdag 25 januari 12:00 tot zaterdag 26 januari 12:00.
Voor het KlompenRock Trailerpark geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
Als bezoeker kun je bij het betreden van het terrein gefouilleerd worden. Aan degene die zich daar
niet aan onderwerpt wordt de toegang geweigerd, zonder recht op restitutie van enige gelden.
Alleen personen met een ticket of het juiste polsbandje worden toegelaten op het KlompenRock
Trailerpark.
Volg te allen tijde de richtlijnen op van de organisatie, beveiliging en/of hulpdiensten.
Personenauto’s zijn niet toegestaan op het Trailerpark. Mensen met een caravan of vouwwagen
mogen deze plaatsen op aanwijzing van het personeel, waarna de auto direct dient te worden
verplaatst naar de reguliere parkeerplaats.
In gevallen van discussie heeft de organisatie het laatste woord.
KlompenRock is een evenement dat jaarlijks in januari georganiseerd wordt. Om
veiligheidsredenen (i.v.m. de kou) zijn tenten niet toegestaan. Overnachten is dus enkel mogelijk
in een caravan, camper of bus.
Volg bij het plaatsen van je caravan/camper de aanwijzingen op van de organisatie.
Gasflessen zijn toegestaan met een maximum van 250 gram per verpakking, en maximaal 1
verpakking per persoon. Grotere gasflessen zullen worden ingenomen bij het betreden van het
terrein.
Enkel een pits gastoestellen zijn toegestaan op de camping. Grotere installaties zijn niet
toegestaan.
I.v.m. brandgevaar zijn barbecues niet toegestaan op het KlompenRock Trailerpark.
Het is toegestaan om eten en drinken mee te nemen mits zij voldoen aan onderstaande
voorwaarden;
o Glaswerk is niet toegestaan
o Alcoholhoudende dranken met 15% alcohol of meer zijn niet toegestaan
o Per persoon is maximaal 4 liter alcoholhoudende drank toegestaan
o Aangebroken verpakkingen zijn niet toegestaan
Stroomvoorziening is per caravan/camper tegen bijbetaling beschikbaar.
Open vuur is verboden.
Graffiti, confetti & partypoppers zijn verboden
Glaswerk is verboden
Huisdieren zijn verboden
Het nuttigen, gebruiken, verhandeling of bij zich dragen van verdovende middelen is ten strengste
verboden. Bij constatering zal men direct worden overgedragen aan de politie.
Aggregaten zijn vanwege veiligheid en overlast niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om muziekinstallaties te gebruiken op het Trailerpark. Bij Misbruik van een
geluidsinstallatie zal deze dan ook in beslag worden genomen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/ verlies dan wel
beschadigingen van goederen.
Bij overtreding van een van bovenstaande regels kan per direct de toegang tot het terrein ontzegd
worden.
Aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en verlies, beschadiging en diefstal van goederen wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is te allen tijde beperkt
tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door organisator afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

