HUISREGELS LOWLANDS 2017
Algemeen:
TASSEN
Het is niet toegestaan om grote tassen of rugzakken mee te nemen naar het
festivalterrein, op de camping zijn ze wel toegestaan. (Hand)tassen met het formaat van
maximaal een A4 en een dikte van ongeveer 10 centimeter, zijn uitgezonderd en mogen
wel mee naar het festivalterrein.
ALCOHOL EN ROKEN
Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te
consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om
alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing
volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.
Op verzoek van het festival personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs
getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. Bezoekers
jonger dan 18 jaar ontvangen een afwijkend polsbandje waarmee geen alcohol kan
worden besteld.
Roken op het festival is alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of
onder overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op
festival geen tabak kopen.
Navullingen e-sigaret
Gesealde, dichte navulverpakkingen voor e-sigaretten worden alleen op de
campingterreinen toegestaan met een maximum 50 ml aan vloeibare (plastic)
navullingen.
Afval
Het festival vindt plaats op een prachtig terrein en dat willen we tijdens het festival
natuurlijk ook graag zo houden: wel zo fijn voor iedereen. Bij de polsbandjestent ontvang
je een afvalzak voor op de camping. Gebruik deze s.v.p. Volle zakken kun je kwijt bij de
afvalpunten die op iedere camping aanwezig zijn en hier kun je bovendien nieuwe zakken
afhalen. Op het festivalterrein vind je voldoende afvalcontainers zodat we met z’n allen
de omgeving spic & span kunnen houden. De bekers zijn gemaakt van PLA en worden
volledig gerecycled. Gooi je bekers in de speciale afvalbakken.
Beveiliging
Op het gehele terrein wordt toezicht gehouden d.m.v. beveiligingscamera’s, security en
politie maar wij zeggen toch: laat zoveel mogelijk waardevolle eigendommen thuis en
zeker niet in je auto of tent achter! Bij de festivalentree is een lockerservice, berg daar
veilig je spullen op.

(Toegangs-)controle
Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden gevonden, ben je zelf
verantwoordelijk om deze voorwerpen buiten het festivalterrein op te slaan of weg te
gooien. Er is geen inbeslagname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen.
Als het gaat om wettelijk verboden voorwerpen dan worden die wel in beslag genomen.
In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker
geretourneerd.
Bij de toegang tot het terrein kan je bagage, auto, caravan, camper worden onderzocht
op verboden voorwerpen zoals drugs. Ook controleert de security de bezoekers d.m.v.
oppervlakkige aanraking van kleding, zakken en tassen. Het kan ook voorkomen dat de
politie de bezoeker fouilleert. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de
bezoeker geen toegang (meer) verleend.
Crowdsurfen
Is niet toegestaan.
Drugs
Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs bij je te hebben of te
verhandelen. Er wordt een gedoogbeleid van 5 gram softdrug per persoon gehanteerd.
Voorgedraaide joints zijn niet toegestaan. De organisatie zal bagage, auto’s, caravans en
campers hierop doorzoeken. Tevens zijn overige geestverruimende middelen (waaronder
o.a. lachgaspatronen) niet toegestaan op het terrein.
Fotografie / video- en audio-opnames
Filmen mag op de campings, niet op het festivalterrein. Geluidsopnames maken is
verboden. Alleen huis- tuin- en keuken fototoestellen (geen fototoestellen met
verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s) zijn toegestaan op het gehele terrein.
Tijdens festival kunnen foto’s/video opnames van festivalbezoekers gemaakt worden
welke voor promotionele doeleinden voor het festival worden gebruikt.
Gasflessen/-installaties
Alleen klein formaat prikfles campinggas (max. 190 gram) is toegestaan. Let op:
gaspatronen in spuitbusformaat zijn vaak zwaarder dan 190 gram en worden daarom
niet toegestaan. Gasinstallaties worden alleen toegestaan bij APK-goedgekeurde
campers. Hierbij moeten wel de APK- keuringsdocumenten kunnen worden overlegd.
Geluid
Generatoren, aggregaten en muziekinstallaties/gettoblasters (wel gewone
transistorradiootjes) zijn niet toegestaan, ook niet op de camping.
Glas, blik en drank
Glas is taboe op het gehele terrein, dus ook op de campings. Alleen bij aankomst mag je
8 liter drank meenemen (totaal van de inhoud van alle verpakkingen, zowel alcoholisch
als non-alcoholisch), en alléén op de camping. Als je je polsbandje om hebt, is het niet
toegestaan nogmaals drank mee te nemen van buiten het terrein of de parkeerplaatsen.
Graffiti of vernieling
Ten strengste verboden. Wie betrapt wordt, kan meteen de schade betalen en dan naar
huis gaan.

Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te
verhandelen, te flyeren en monsters uit te delen op het festivalterrein, de campings, de
parkeerterreinen, de toegangswegen en omliggende NS-stations.
Hinderlijk gedrag
Het sjouwen met planten en meubels is leuk, maar niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor
ander hinderlijk en/of agressief gedrag dat niet bijdraagt aan de feestvreugde. Het is ook
verboden om de festivaltenten en -infrastructuur te beklimmen.
Huisdieren
Worden mede om hun eigen bestwil niet toegelaten, ook niet op de camping.
Inbewaringname
Niet-toegestane voorwerpen worden niet door de organisatie (tijdelijk) in bewaring
genomen.
Legitimatie
Festivalbezoekers moeten bij aankomst zowel een geldig ticket als een geldig
legitimatiebewijs laten zien. Bezoekers die 18 jaar of ouder zijn, krijgen een ander
polsbandje dan bezoekers onder de 18 jaar (aan wie wij géén alcohol schenken). Ook
tijdens het weekend geldt legitimatieplicht, net zoals in de rest van Nederland. De
volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.
Medicijnen
Zware medicijnen, grote hoeveelheden voedsel en vloeistoffen die noodzakelijk zijn
i.v.m. allergie of ziekte mogen alleen met een doktersverklaring naar binnen
Sluiting: De campings sluiten de dag na het festival om 14:00 uur. Begin dus tijdig – en
zeker vóór 12:00 uur – met het afbreken van je tent en het inpakken van je spullen,
zeker gezien de grote drukte bij het vertrek. Slaapkoppen zullen door de organisatie
vanaf 12:00 uur worden gewekt.
Toegangsleeftijd
Er geldt een minimum adviesleeftijd van 16 jaar.
Vuur
Altijd gevaarlijk, maar met zoveel tentdoek bij elkaar helemaal. Open vuur is dan ook ten
strengste verboden, zowel op de campings als op het festivalterrein. Hieronder vallen ook
fakkels, kolenbarbecues e.d. alleen wegwerpbarbecues voor eenmalig gebruik zijn
toegestaan.

Campingterrein:
WAT MAG MEE OP DE CAMPING EN WAT NIET?
Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen:
Aggregaten, gasinstallaties of grote gasflessen (alleen klein formaat prikfles campinggas
(max. 190 gram)), gettoblasters (wel gewone transistorradiootjes), walkietalkies, glas,
meer dan 8 liter drank (totaal van de inhoud van alle verpakkingen, zowel alcoholisch als
non-alcoholisch), fakkels, kolenbarbecues, brandbare of explosieve materialen,
lachgaspatronen, vuurwerk, flares, lampolie, wapens, fietsen, laserpennen, onbemande
luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.
Wel mee naar binnen:
Wegwerpbarbecues voor eenmalig gebruik, hamers voor tentharingen, bestek, zakmes,
foto/videoapparatuur, vlaggen, vlaggenstokken.
CAMPER CAMPING
Deze camping is exclusief bedoeld voor campers, caravans en vouwwagens die voldoen
aan de eisen genoemd in de Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen. (Tijdelijk)
omgebouwde voertuigen zoals busjes, stationcars met matras e.d. worden dus niet
toegelaten. Gasinstallaties worden alleen toegestaan bij APK-goedgekeurde campers.
Hierbij moeten wel de APK- keuringsdocumenten kunnen worden overlegd. De
voertuigen worden bij aankomst geregistreerd; mocht je na afloop van het festival je
caravan, camper of vouwwagen laten staan, dan worden de bergingskosten op je
verhaald. Voor de Camper Camping is een aanvullend Camper Camping Ticket nodig.
Voertuigen op de Camper Camping hebben geen parkeerticket nodig.

MOTORRIJDERS
Motorrijders hebben de keuze: een Camper Camping Ticket geeft recht op een
kampeerplek op de Camper Camping voor 2 motoren + 1 tent OF 2 tenten + 1 motor.
Maar je kan je motor ook gewoon neerzetten op de motorenparking. In dat geval
kampeer je dus niet naast je motor en heb je dus ook geen Camper Camping-ticket
nodig.

Festivalterrein:
Tassen
Het is niet toegestaan om grote tassen of rugzakken mee te nemen naar het
festivalterrein, op de camping zijn ze wel toegestaan. (Hand)tassen met het formaat van
maximaal een A4 en een dikte van ongeveer 10 centimeter, zijn uitgezonderd en mogen
wel mee naar het festivalterrein.
Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen:
Meer dan één blikje, plastic of kartonnen drankverpakking van maximaal 0,5l. Overige
blikjes en flessen drank kunnen bij de festivalentree niet meer worden overgeschonken.
Overige vloeistoffen, eten, drugs, geestverruimende middelen (waaronder o.a.
lachgaspatronen), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, provocerende of gezicht
bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een
maximaal formaat van A4 is wel toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm
en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols, selfiesticks, professionele camera’s, film-,
geluids-, go pro toestellen, walkietalkies en andere beeldopnameapparatuur.
Campingartikelen (zoals hamers en tentstokken), wapens, kettingen (m.u.v. kettingen
aan broeken (sieraden)) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of
de orde kunnen verstoren. Glow sticks, ‘fairy lights’(lichtsnoer op batterijen),
laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve
materialen, gaspatronen, vuurwerk, flares. Geen dieren, wandelstokken (m.u.v.
medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, spuitbussen (m.u.v. deo’s en
parfum), Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke
voorwerpen.

Volgende voorwerpen mogen alleen met een toestemmingsbrief naar binnen:
Stoelen en/of krukjes alleen bij een dringende reden. Een toestemmingsbrief hiervoor is
aan te vragen via: info@lowlands.nl

