
  

HUISREGELS  
 

De huisregels zijn van toepassing op iedere bezoeker van een PANN-evenement. Door 
het evenement te bezoeken ga je akkoord met de huisregels. De huisregels kunnen via 
de website of op de locatie ingezien worden. De huisregels zijn ook verwerkt in de 
algemene voorwaarden. Bezoekers gaan akkoord met deze voorwaarden bij het 
aanschaffen van een ticket. 

Algemeen  
1. Om de veiligheid en sfeer op PANN-evenementen te waarborgen zijn bezoekers verplicht zich 

aan de huisregels te houden.  
2. Dit geldt ook voor voorschriften van de eventuele vervoerder die pendelverkeer uitvoert, de 

beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt 
gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie enz. 

3. Voor ieder Evenement kunnen specifieke (huis)regels gelden voor het  
Evenement(enterrein) of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo 
mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website vooraf kenbaar gemaakt.   

4. In gevallen waarin de huisregels niet voorzien wordt zoveel mogelijk in het licht van de 
bestaande huisregels (en eventueel de huisregels van de locatie) gehandeld.  

Leeftijd   
1. De minimale leeftijd voor bezoekers is 16 jaar. Daarnaast kan PANN ook evenementen 

organiseren gericht op een specifieke leeftijd, zoals bijvoorbeeld de PANN 25+ feesten.  
2. PANN voert een NIX18 beleid. Daarnaast is alcoholgebruik en roken ook wettelijk niet 

toegestaan onder de 18.  
3. PANN en/of (beveiligings)personeel kunnen bezoekers vragen om een geldig identiteitsbewijs te 

laten zien.  
4. PANN is niet verplicht een bezoeker toegang te verlenen als deze niet in het bezit is van een 

legitimatiebewijs en/of PANN het redelijke vermoeden heeft dat de bezoeker niet voldoet aan 
de leeftijdsvoorwaarden.  

5. Indien verstrekt is het zichtbaar om/op de pols/arm dragen van een door de organisatie/locatie 
waar het PANN-feest plaatsvindt verstrekt leeftijdsbandje verplicht.  

Veiligheid en veilige ruimte  
a) Bezoekers dienen zich aan de wet te houden.  
b) Bezoekers van PANN-evenementen kunnen gevraagd worden preventief aan hun kleding, 

(hand)tassen, rugzakken e.d. gecontroleerd te worden om de veiligheid op PANN-evenementen 
te waarborgen. Als een Bezoeker een dergelijke controle weigert zal de toegang tot het PANN-
evenement ontzegd worden, zonder dat er een recht op teruggave van kosten ontstaat.  

c) Het bezit, gebruik, verstrekken en/of verhandelen van (hard- en/of soft)drugs is niet toegestaan.  
d) De organisatie kan Bezoekers weigeren/verwijderen die door hun gedrag en/of “staat van zijn” 

een risico kunnen vormen voor eigen en anders veiligheid en de veiligheid.  



e) Het dragen van aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Hieronder kunnen mede 
onbedekte lichaamsdelen worden verstaan. Bij het dragen van aanstootgevende kleding zal 
bezoekers (verdere) toegang tot het PANN-feest worden ontzegd.  

f) Bezoekers worden geadviseerd om oordopjes te dragen. Hierin wordt door de organisatie niet 
voorzien.   

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

j) PANN kan tijdens het evenement gebruik maken van cameratoezicht als de veiligheidssituatie 
dit noodzakelijk maakt. Bezoekers worden hiervan bij binnenkomst op de hoogte gesteld.   

k) PANN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan, diefstal en/of verlies van 
eigendommen van Bezoeker, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan 
de kant van PANN.  

 (Beeld)materiaal   
a) Het is Bezoeker niet toegestaan enig materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten van 

PANN rust te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van PANN.  
b) De organisatie kan beeld- en/of geluidsopnamen maken van het PANN-feest en haar bezoekers. 

Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.   
c) Registratie van het Evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator, is verboden, als ook 
nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere (druk)werken.   

d) Als de Bezoeker registraties maakt van (een deel) van het Evenement met behulp van niet-
professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor 
eigen gebruik en mogen deze op niet door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een 
commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden.   

e) Als bepalingen uit dit artikel door Bezoeker niet worden nageleefd kan PANN naar eigen inzicht 
redelijke vergoedingen in rekening brengen bij Bezoeker.   

f) Door het aanschaffen van een ticket en/of door betreding van de locatie van het Evenement, 
verleent Bezoeker toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, 
openbaarmaking en exploitatie daarvan, zonder dat PANN of een aan deze vennootschap 
gelieerde vennootschap enige vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.   

g) Een verzoek tot verwijderen van en/of onherkenbaar maken van beeld- en/of geluidsopnamen 
op bijvoorbeeld de website of een pagina van PANN, kan bij PANN worden ingediend. Bekijk ons 
privacybeleid voor meer informatie.  

 


