Gezellig en veilig Rondje35
Gezelligheid en veiligheid staat voorop tijdens Rondje35. Daarom zijn er een aantal spelregels
opgesteld. Verder houden wij u op de hoogte via de evenementenapp zodat u weet wat te doen bij
een calamiteit.
OPENBARE ORDE
Over zaken die de openbare orde aangaan, neemt u het beste contact op met de Politie Gooi en
Vechtstreek: 0900 8844
GELUIDSOVERLAST
Bij klachten over geluid kunt u in eerste instantie contact opnemen met de organisatie Rondje35. Komt u er
met ons niet uit, kunt u de Milieuklachtentelefoon bellen: 035 – 629 2829 (24 uur per dag).
Buiten kantoortijden krijgt u een antwoordapparaat, spreekt u duidelijk naam, adres en telefoonnummer van
uzelf in en waar de klacht over gaat. Het antwoordapparaat alarmeert de dienstdoende ambtenaar.
OVERIGE KLACHTEN
Bij overige klachten bijvoorbeeld over bereikbaarheid en zwerfvuil kunt u een Melding Openbare Ruimte
doen melden via de link Formulier Melding Openbare Ruimte. Mailen kan ook: publiekszaken@hilversum.nl
HUISREGELS EN INFO
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding
van de evenementenlocaties gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
ALCOHOL
Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd
wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
DRUGS
Het is verboden om op de evenementenlocaties drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het
evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij
constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het
evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein
worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.
LEGITIMATIE
Op verzoek van Rondje35-medewerkers (herkenbaar aan T-shirts met Rondje35-logo) dienen bezoekers
zich indien nodig te legitimeren. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort,
Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.
OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van Rondje35-medewerkers (herkenbaar aan T-shirts met Rondje35-logo)
dienen direct opgevolgd te worden.
EHBO
Op de evenementenlocaties lopen mobiele EHBO’ers rond. De organisatie verzoekt publiek alle
medewerking te verlenen bij het werk van de EHBO en andere hulpdiensten.
VEILIGHEID
De Rondje35-medewerkers (herkenbaar aan T-shirts met Rondje35-logo)en de EHBO houden de gasten
van Rondje35 en omgeving zo goed mogelijk in de gaten. Wij willen ook jou vragen om een oogje in het
zeil te houden. Zo kunnen we samen ongewenste situaties snel oplossen. Probeer bij eventuele
calamiteiten rustig te blijven, luister naar de Rondje35-medewerkers (herkenbaar aan T-shirts met
Rondje35-logo) voor verdere instructies.

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren,
voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of
stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de
veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers,
vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan,
digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).
HANDEL EN VERKOOP
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en
de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
PROMOTIONELE ACTVITEITEN
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en
de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige
promotionele activiteiten te verrichten.
DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle
spullen mee te nemen naar een evenement.
TOILETTEN
Op elke evenementenlocatie zijn toiletten bereikbaar in de aanpalende horecazaken. Wildplassen is
verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend
toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotiedoeleinden.
VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen of
zonder geldig toegangsbewijs te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het
evenement mee te nemen.
PROGRAMMA
Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere artiesten zal ten aller tijde
worden geprobeerd een vervangende artiest van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl
en of kwaliteit te programmeren.
EIGEN RISICO
Betreding van de evenementenlocaties geschiedt op eigen risico. De organisatie van Rondje35 dan wel de
medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het
evenement mochten ondervinden.
OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS DIENT DE BEZOEKER HET EVENEMENTENTERREIN
DIRECT TE VERLATEN.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels

