HUISREGELS OFFICIAL 538 DUTCH GRAND PRIX VILLAGE 2020
De Official 538 Dutch Grand Prix Village (hierna 538 Village) gaat open op donderdag 30 april 2020 om
12.00 uur en sluit op maandag 4 mei 2020 om 12:00 uur.
Om ervoor te zorgen dat de 538 Village een plek is waar iedereen het naar zijn zin heeft, zijn er een
aantal regels die gelden voor alle 538 Village bezoekers:

1. Drugs, wapens, messen, drones, laserpennen, vuurwerk, gas- en olielampen, gasflessen,
gasstelletjes, kaarsen, fakkels, glaswerk, aggregaten, barbecues en open vuur zijn niet toegestaan
op de 538 Village.

2. We houden van een schone en gezonde leefomgeving! Gooi afval in de afvalbak en houd de ruimte
rond je slaapaccommodatie schoon.

3. Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren,
kunnen worden geweigerd. Uiteraard is kleding van een Formule 1-team geen enkel probleem.

4. Kleine draagbare speakers met een maximaal vermogen van 30 Watt op batterijen zijn toegestaan,
mits er geen overlast ontstaat voor andere gasten. Het produceren van geluid is alleen toegestaan
tussen 08.00 uur en 23.00 uur.

5. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op de 538 Village is verboden,
tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

6. Huisdieren zijn niet toegestaan in de 538 Village.

7. Bij een vroegtijdig vertrek van de 538 Village vindt geen restitutie plaats.
8. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via weder
verstrekking). Personen die kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs de 538 Village willen
betreden, kunnen worden geweigerd. De persoon die aantoonbaar onder invloed is, kan geen
aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige
gemaakte kosten.

9. Op de 538 Village gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en
gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele
intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere
toegang tot de 538 Village worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie.
Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

10. Bij het niet naleven van deze huisregels zal de (verdere) toegang tot de 538 Village onherroepelijk
worden ontzegd en wordt de bezoeker een lokaalverbod aangezegd. Bezoekers en personen die
op grond van de wet en de huisregels de toegang tot de 538 Village is ontzegd - om welke reden
ook – kunnen geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten
en/of alle overige gemaakte kosten.

11. Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de kampeergronden van de 538
Village. Wanneer je drinken mee wilt nemen geldt er wel een limiet. Je mag maximaal 4,5 liter
frisdrank en drank met minder dan 14,5% alcohol meenemen. Sterke drank is niet toegestaan. Alle
drank moet geseald zijn en verpakt in de originele verpakking. Glaswerk is verboden; hierop wordt
streng gecontroleerd bij de entree. Het gebruik van BBQ’s, alle vormen van gasstelletjes en open
vuur is niet toegestaan!

12. Bij calamiteiten (dringende gevallen) kun je contact opnemen met de 538 Village beheerder.
13. De 538 Village beheerder behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en elke
onvoorziene gebeurtenis op te lossen naar zijn inzicht.

