
 

Huisregels publieksevenementen 

 

 

Toepasselijkheid 

1. Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich 

bevindt in de locaties van Heirloom. 

 

Algemeen 

2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie  

aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit 

reglement niet voorziet, beslist de directie, of de door de 

directie aangewezen personen. 

 

Toegang tot de locaties van Heirloom 

3. Toegang tot de locaties van Heirloom is uitsluitend mogelijk 

op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door 

of namens de locaties  van Heirloom afgegeven autorisatie. 

Autorisatie kan uitsluitend worden verleend na legitimatie 

door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er kan om 

aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd, zoals 

geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats. 

 

4. Door of namens de locaties van Heirloom afgegeven 

autorisaties zijn niet overdraagbaar en dienen te allen 

tijde zichtbaar te worden gedragen. Op verzoek van door de 

directie aangewezen personen dient eenieder aan te kunnen 

tonen over een geldig toegangsbewijs of een door of namens 

Heirloom afgegeven andere autorisatie te beschikken. 

 

5. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een 

ander gedeelte van de locaties van Heirloom dan dat 

gedeelte waartoe toegang is verleend. 

 

6. Eenieder die zich in de locaties van Heirloom bevindt, moet 

zich kunnen legitimeren middels een geldig 

legitimatiebewijs. 

 

7. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: 

a. etens- en drinkwaren;  

b. gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas-

en/of blik;  



 

 

c. drugs en alcohol;  

d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, 

vuurwerk;  

e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;  

f. (huis)dieren;  

g. professionele foto-en video- en audio-opname-apparatuur; 

h. vlaggen of vlaggenstokken;  

i. drones en soortgelijke voorwerpen;  

j. selfiesticks;  

en k. alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel 

van de directie en de door de directie aangewezen personen, 

een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid 

en/of openbare orde. 

 

8. De directie van Heirloom behoudt zich het recht voor om 

eenieder zonder opgave van redenen de toegang tot de locaties 

te ontzeggen, zonder dat deze persoon recht heeft op een 

schadevergoeding. 

 

Op de locaties van Heirloom  

9. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te 

kopen en/of te consumeren in en rond de locaties  van 

Heirloom. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet 

toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te 

verstrekken. Door de directie aangewezen personen zien toe op 

de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen 

verzoeken om een ID-Bewijs. Bij overtreding van voornoemd 

verbod kan de bezoeker de toegang worden ontzegd. 

 

10. Het is verboden om in de locaties van Heirloom te roken. 

 

11. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of 

brandblusmiddelen te blokkeren. 

 

12. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen 

of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade 

dreigt.  

 

13. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts 

toegestaan wanneer hiervoor door de directie toestemming is 

gegeven.  

 


