
 
 

Deze huisregels zijn van toepassing op het evenement de Wereldhavendagen in 

Rotterdam. Bij het betreden van één van de locaties tijdens De Wereldhavendagen 

ga je akkoord met de volgende voorwaarden.  
  

• De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze 

voorwaarden de toegang weigeren en/of verwijderen van de locatie van het 

evenement.  

• Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig 

legitimatiebewijs.   

• De Wereldhavendagen voert een zerotolerance beleid op het gebied 

van alcohol / drugs. Indien er alcohol en/ of drugs wordt aangetroffen bij een 

bezoeker, zal deze worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de 

bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al 

binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben 

van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen 

zal de bezoeker worden aangehouden en  overgedragen aan de politie. 

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen 

van de organisatie en haar medewerkers.  

• Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is 

geheel voor eigen risico van de bezoeker.  

• De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan 

bezoekers en/of goederen van bezoekers.  

• Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het 

evenement: alcohol, drugs, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke 

voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals 

vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.  

• Op het evenemententerrein is een  EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht 

voor medische aangelegenheden. Op het evenemententerrein lopen 

eerstehulpverleners rond. Ten alle tijden moeten de instructies van de 

hulpverlenende instanties opgevolgd worden.  

• Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen 

camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten en/ of 

ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan  politie 

en justitie voor opsporingsdoeleinden.  

• Tijdens het evenement kunnen CCTV opnames gemaakt worden door de 

organisator en haar (veiligheids-)partners. Alle bezoekers geven stilzwijgend 

toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te 

verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.  

• Op het festivalterrein wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken 

aan personen onder de 18 jaar.  



 
 

• Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen 

voor personen onder de 18 jaar en/of om alcoholhoudende drank aan hen 

door te geven.  

• De beveiliging ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van 

alcohol. Indien personen zich niet aan deze regels houden, kun je van 

het terrein worden verwijderd.  

• Om toegang te krijgen tot één van de locaties van De Wereldhavendagen kan 

het zijn dat een bezoeker in het bezit dient te zijn van een 

coronatoegangsbewijs in combinatie met een geldige ID.  

• In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.  
  
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kun je 

contact opnemen via info@wereldhavendagen.nl  


