
Huishoudelijke Regels 

 

Toegang 

 Alleen kaarten, verkrijgbaar bij de door Stichting Rapalje Festival erkende verkoopadressen, zijn geldig. 
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Bij constatering van onrechtmatigheden wordt 
aangifte gedaan bij de politie. 

Legitimatie 
 

 Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de 
volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-
studentenkaart. 
 

Aansprakelijkheid 
 

 Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival geschiedt op eigen risico van de 
bezoeker. Stichting Rapalje Festival is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het bijwonen 
van het festival. 

 
Gebruik van alcoholische dranken 
 

 Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar!  
Klik hier voor meer informatie omtrent alcohol en beleid. 

 
 Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen 

worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op 
eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of reiskosten. 

 
 
 
 
 
 
 



Wat je niet mag meenemen 
 

 Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het festivalterrein of de parkeerplaatsen: 
  

- glas, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties; 
- drugs; 
- alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving; 
- zelf meegenomen koelboxen 
 
Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden. Bovenstaande goederen worden in beslag genomen. Mocht je twijfelen of 
je iets mee mag nemen, informeer dan vooraf bij de Stichting Rapalje Festival. Laat waardevolle spullen zoveel 
mogelijk thuis. 
 
Handel en flyeren 

 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of 
rond het festivalterrein of de parkeerterreinen. 

 
Klimmen en crowdsurfen 

 Het is verboden de festivaltenten en de podia te beklimmen. Crowdsurfen is verboden, al jaren. 
 
 
Normen en waarden 

 Op het Rapalje Zomerfolk Festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het 
dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele 
intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. 

 Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het 
festivalterrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele 
schades op u verhaald worden. 

 Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie. 

 De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of 
materiële dan wel immateriële schade. 

 Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de 
organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement. 

 

 



Opnames 

 Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. 
Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord. 

 

Tot slot 

 Wees lief voor elkaar. 


