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Huisregels en Algemene Voorwaarden PANN (hierna ook wel ‘de organisatie’) januari 2020: 
 
 

• De minimale leeftijd om een PANN-feest te bezoeken is (tenzij door de organisatie anders vermeld) 16 
jaar. Bij PANN 25+-feesten is dit (tenzij door de organisatie anders vermeld) 25 jaar; 

• Voor alle PANN-feesten geldt: NIX18, geen 18 jaar is niet drinken en niet roken; 
• Het bezit, gebruik, verstrekken en/of verhandelen van (hard- en/of soft-)drugs is niet toegestaan op 

PANN-feesten; 
• Als er enig bewijs is van openlijk gebruik, bezit, verstrekken en/of verhandelen van (hard- en/of soft-

)drugs, zullen de drugs door beveiligingsmedewerkers veiliggesteld worden en/of zal de overtreder 
worden overgedragen aan de politie. Ook het bezit en/of gebruik van kleine hoeveelheden softdrugs 
wordt op PANN-feesten dus niet getolereerd; 

• De organisatie en (beveiligings-)personeel van de locatie waar het PANN-feest plaatsvindt kunnen 
bezoekers te allen tijde om een geldig identiteitsbewijs vragen. Ook al ben je oud genoeg, zonder geldig 
identiteitsbewijs kun je alsnog geweigerd worden. Voor de geldigheid van identiteitsbewijzen wordt 
verwezen naar artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht; 

• Bezoekers van PANN-feesten kunnen preventief aan hun kleding, (hand-)tassen en rugzakken etc. 
gecontroleerd worden om de veiligheid op PANN-feesten te kunnen waarborgen; 

• Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig ticket;  
• Bezoekers met een geldig ticket uit de voorverkoop moeten uiterlijk binnen zijn op de op het ticket 

vermelde binnenkomsttijd. Aan bezoekers die later dan de vermelde binnenkomsttijd binnen willen 
komen kan te allen tijde toegang tot het PANN-feest worden geweigerd, zonder het recht op 
terugbetaling van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten;  

• De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om (verdere) toegang te weigeren aan 
bezoekers in een dronken staat en/of onder invloed van verdovende middelen;  

• Indien verstrekt is het zichtbaar om/op de pols/arm dragen van een door de organisatie/locatie waar het 
PANN-feest plaatsvindt verstrekt leeftijds- en/of toegangsbandje verplicht; 

• Indien verstrekt is ook het dragen van een stempel en/of ander bewijs van binnenkomst verplicht; 
• Voor alle bezoekers geldt: binnen is binnen, tenzij door de organisatie/locatie waar het PANN-feest 

plaatsvindt anders vermeld/gecommuniceerd; 
• PANN-feesten zijn laagdrempelige LHBTQI+-feesten. Onbedekte geslachtsdelen zijn niet toegestaan; 
• Het dragen van aanstootgevende kleding is niet toegestaan. De organisatie behoudt zich te allen tijde 

het recht voor kleding als aanstootgevend te betitelen en derhalve het dragen van deze kleding niet toe 
te staan. Onder kleding die door de organisatie wordt betiteld als aanstootgevend, kunnen mede 
onbedekte lichaamsdelen worden verstaan. Bij het dragen van aanstootgevende kleding zal bezoekers 
(verdere) toegang tot het PANN-feest worden ontzegd; 

• Bezoekers van PANN-feesten betreden de locatie waar het PANN-feest plaatsvindt op eigen risico. De 
organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die direct of 
indirect voortvloeit uit handelingen van de organisatie, personen in dienst van de organisatie, andere 
personen die op PANN-feest werken voor derden, bezoekers of derden tijdens of in verband met het 
verblijf op het PANN-feest, tenzij de schade is veroorzaakt door schuld, opzet of grove nalatigheid van 
de organisatie; 

• Bezoekers wordt geadviseerd om oordopjes te dragen. De organisatie voorziet niet in oordopjes voor 
bezoekers; 

• Het bezit van glas, blikjes, (vlaggen-)stokken, vuurwerk, (vuur-)wapens en/of andere gevaarlijke of 
verboden voorwerpen of stoffen en/of eigen meegebracht voedsel, (alcoholische) dranken en/of 
meegebrachte (huis-)dieren is niet toegestaan; 

• De organisatie tolereert geen bedreigingen, misbruik, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander 
overlast en/of aanstootgevend gedrag. (Verdere) toegang wordt ontzegd aan bezoekers die zich hier niet 
aan houden; 

• In het geval van (verdenking van het) plegen van een of meerdere strafbare feiten zal contact worden 
opgenomen met de politie; 

• De organisatie kan beeld- en/of geluidsopnamen maken van het PANN-feest en haar bezoekers. Deze 
opnames kunnen openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd. De bezoeker verleent bij het 
betreden van een PANN-feest onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en 
exploitatie daarvan, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd 
is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en 
zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het 
recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Een verzoek tot verwijderen van de beeld- 
en/of geluidsopnamen kan worden ingediend bij de organisatie. De organisatie bepaalt of dit verzoek tot 
verwijderen wordt ingewilligd; 
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• Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de organisatie niet toegestaan om 
professionele audio- en/of video-opnamen te maken op PANN-feesten;  

• Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de organisatie niet  
toegestaan om promotiemateriaal uit te delen (flyers/give-aways etc.). Bij ontdekking van  
het uitdelen van promotiemateriaal kan inbeslagname van het promotiemateriaal volgen  
en kan (verdere) toegang tot het PANN-feest worden geweigerd; 

• Voor zover de huisregels van de organisatie niet voorzien, wordt verwezen naar de huisregels van de 
locatie waar het PANN-feest plaatsvindt; 

• Voor toezicht op en handhaving van de huisregels laat de organisatie zich bijstaan door het door de 
locatie waar het PANN-feest plaatsvindt aangewezen (beveiligings-)personeel; 

• Bezoekers dienen te allen tijde instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of 
(beveiligings-)personeel van de locatie waar het PANN-feest plaatsvindt op te volgen; 

• De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om in het geval van overmacht het PANN-feest 
te verzetten, te verplaatsen, op andere wijze doorgang te laten vinden en/of te annuleren, zonder het 
recht op terugbetaling van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten; 

• Bij het betreden van een PANN-feest geeft de bezoeker automatisch aan kennis te hebben genomen 
van de PANN huisregels en Algemene Voorwaarden en de huisregels van de locatie waar het PANN-
feest plaatsvindt; 

• Toegang tot PANN-feesten zal worden ontzegd aan bezoekers die zich niet houden aan de huisregels 
en de Algemene Voorwaarden van PANN en/of de huisregels van de locatie waar het PANN-feest 
plaatsvindt, zonder recht op terugbetaling van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


