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De organisatie hanteert voor het festival de volgende huisregels: 

 

Het festival gaat open om 12:30 uur. Bar & catering sluiten uiterlijk om 01:00. Het terrein 

sluit dan dus ook voor de bezoekers. 

 

Men heeft alleen toegang wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs 

(polsbandje). 

 

Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder. 

Legitimatie = verplicht. Indien personen onder de 18 jaar toch in het bezit zijn van 

alcoholische drank worden zij van het festivalterrein verwijderd. 

 

Bezoekers boven de 18 jaar die bezoekers onder de 18 jaar voorzien van alcoholische 

dranken worden eveneens van het festivalterrein verwijderd.  

 

Een eventuele boete omtrent drankgebruik onder de 18 zal worden verhaald op de 

overtreder. 

 

Eigen drank is niet toegestaan op het festivalterrein. 

 

Consumptiebonnen zijn alleen geldig op het festivalterrein. 

 

Op en rond het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving voor het gebruik van, en de 

handel in drank en drugs van toepassing. 

 

Er is een samenscholingsverbod van kracht. Overtreders worden overgedragen aan de 

politie. 

 

Glas en blik zijn niet toegestaan op het festivalterrein. 

Slag-, steek of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen zijn verboden. Open vuur, 

gasflessen en gas barbecues zijn ten strengste verboden. Overtreders worden 

overgedragen aan de politie. 

 

De organisatie behoudt zich het recht voor personen de toegang tot het festivalterrein te 

ontzeggen. 

 

Bezoekers zijn verplicht medewerking te verlenen aan controle op leeftijd (legitimatie), 

glas en blik, wapens en drugs. 

 

Het bestuur en medewerkers van Stichting Under the Milky Way alsmede de beveiliging of 

de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ongevallen, vermissing 

en/of diefstal. Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de 

bezoeker. 

 
Stichting Under The Milky Way verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers in 

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).  

U geeft met het betreden van het festivalterrein toestemming om de op het terrein 

gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatiedoeleinden. 

Voor de volledige privacy statement verwijzen wij u naar onze website www.utmw.nl. 


