
Huisreglement  Whisky&Spiritsfestival  
Het Whisky&Spiritsfes0val moet zich houden aan de lokale 
wetgeving en regels voor de openbare orde. De organisa0e 
van het Whisky&Spiritsfes0val hee@ daarom de volgende 
huisregels opgesteld, zodat iedereen, medewerkers, 
bezoekers en standhouders, op een veilige en gezonde manier 
kunnen genieten van het fes0val. 

Door de aankoop van een entreebewijs voor het 
Whisky&Spiritsfes0val, gee@ u aan dat u zich volgens deze, op 
gezond verstand gebaseerde huisregels zult gedragen, die 
bedoeld zijn om van het fes0val een veilige en aangename 
omgeving voor alle aanwezigen te maken. 
 
Het Whisky&Spiritsfes0val is een groot voorstander van 
verantwoord alcoholgebruik en adviseert bezoekers van het 
fes0val om te genieten, maar met mate te drinken. 

De weCelijk toegestane lee@ijd voor verstrekking van alcohol 
a a n j o n g e r e n i s 1 8 j a a r. D e o r g a n i s a 0 e e n 
bevei l ig ingsmedewerkers kunnen vragen om een 
iden0teitsbewijs om de lee@ijd te controleren van bezoekers 
waarvan het vermoeden bestaat dat zij jonger zijn dan de 
minimaal toegestane lee@ijd van 18 jaar. Het fes0val hee@ als 
doel het vergaren van kennis, plezier hebben met en vooral 
genieten van whisky & spirits. Vermits ons concept niet gra0s 
is maar betalend hopen we op geen drankmisbruik.                                                                                                                                

Bezoekers wordt sterk aangeraden om goed te eten voor en 
0jdens het fes0val. 



Naast eten, wordt bezoekers ook sterk aangeraden voldoende 
water te drinken tussen het proeven door en af en toe ook 
even te pauzeren met proeven 0jdens het fes0val. 

In verschillende zalen staan voldoende water dispensers en 
ook emmers om het glas in te legen. 

In het belang van een goede fes0valsfeer en vooral de 
gezondheid van de bezoekers zullen standhouders geen 
alcohol schenken aan iemand waarvan mag worden 
aangenomen dat hij/zij teveel alcohol geconsumeerd hee@. 

De organisa0e en de vrijwilligers zijn 0jdens het fes0val 
aanwezig om te waken over de veiligheid en de gezondheid 
van de medewerkers, bezoekers en standhouders. 

De organisa0e zal personen die dronken zijn, standhouders of 
medewerkers las0g vallen of anderszins de orde 0jdens het 
fes0val verstoren verzoeken het fes0val te verlaten. 

Indien een persoon om een van hiervoor staande redenen 
gevraagd is het fes0val te verlaten wordt hem/haar niet 
opnieuw toegang tot het fes0val verleend. 

Bovenstaande huisregels zullen, indien zij worden nageleefd, 
het genoegen van alle bezoekers 8jdens het fes8val 
bevorderen. 

Dit fes0val is georganiseerd om u kennis te laten maken met 
een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u 
proe@ en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De 
organisa0e hee@ het recht – al dan niet na het geven van een 
waarschuwing – u de toegang tot het fes0val te ontzeggen 



en/of u van het fes0valterrein te (laten) verwijderen, indien u 
naar het oordeel van de organisa0e: 

a) Onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een 
gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder 
veroorzaakt; 

b) Geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of 
anderszins straRare feiten pleegt; 

c) Andere aanwijzingen niet strikt opvolgt. 

De Dram is het betaalmiddel op het fes0val. Eén Dram 
vertegenwoordigt een waarde van € 1,00. Drams zijn te koop 
bij de organisa0e 0jdens het fes0val. Drams die over zijn 
worden door de organisa0e niet terug genomen. 

Tijdens het gehele evenement zal de organisa0e er alles aan 
doen om mensen en goederen te beschermen. De fes0val 
organisa0e wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af: 

a) Ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de 
ruimste zin. 

b) Voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste 
zin, door wie of wat dan ook ontstaan; 

c) Voor en/of ten gevolge van transac0es tussen bezoekers, 
standhouders en/of loca0e exploitanten, van welke aard 
en omvang dan ook. 


