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Geinbeat moet één groot feest zijn en blijven. Om dat te realiseren moet het voor iedereen 
leuk en veilig zijn. Om die reden vragen wij bezoekers van Geinbeat om de algemene 
voorwaarden en huisregels te lezen én in acht te nemen. Bij het betreden van het 
festivalterrein verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met 
deze voorwaarden en huisregels. Vanwege COVID-19 zijn de huisregels uitgebreid. Lees 
deze goed door. 
 

▪ Bezoekers van Geinbeat festival dienen zich te houden aan de in deze bepaling 
gestipuleerde huisregels. Op het festivalterrein van Geinbeat is de Nederlandse 
wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van deze 
huisregels, zullen deze eveneens in verkorte versie bij de ingang en op het 
festivalterrein aan bezoekers worden getoond. 
 

▪ Op het festivalterrein van Geinbeat gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen 
en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, het maken van 
discriminerende opmerkingen in woord en/of gebaar, bier- en/of moddergooien en 
seksuele intimidatie worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verder toegang 
tot het festivalterrein worden ontzegd en zal de politie worden ingeschakeld.  

 
▪ In verband met o.a. de veiligheid van bezoekers dienen alle bezoekers vanaf 16 jaar 

zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs (ID, paspoort en/of rijbewijs). Bij weigering kan verdere toegang tot 
het festival door de organisatie worden ontzegd. 
 

▪ In verband met o.a. de veiligheid van bezoekers kunnen alle bezoekers op ieder 
gewenst moment worden gefouilleerd door beveiliging medewerkers (incl. inzien van 
meegenomen tassen en/of rugzakken). Bij weigering kan verdere toegang tot het 
festival door de organisatie worden ontzegd. 
 

▪ De toegang kan een ieder verder worden geweigerd indien: 
 
- Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt; 
- Men op enigerwijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel op 
  als buiten het festivalterrein; 
- Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers. 
 

▪ Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals 
wederverstrekking aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de 
verdere toegang tot het festival worden ontzegd.  
 

▪ Bezoekers van Geinbeat dienen ten alle tijden aanwijzingen en/of orders van het 
personeel en/of overheidsinstanties op te volgen. Bij weigering wordt verdere 
toegang tot het festival door de organisatie ontzegd.  
 

▪ Op het festivalterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in 
het bezit hebben van en/of het handelen in drugs en/of hallucinerende middelen 
wordt de verdere toegang tot het festival door de organisatie worden ontzegd. 
Tevens wordt bij constatering van het voorgenoemde de politie ingeschakeld. 
 

▪ Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of andere voorwerpen, 
die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering wordt 
de verdere toegang tot het festival door de organisatie worden ontzegd. Tevens 
wordt bij constatering van het voorgenoemde de politie ingeschakeld. 
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▪ Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van 

materialen en het festivalterrein wordt de verdere toegang tot het festival door de 
organisatie ontzegd. Tevens wordt bij constatering van het voorgenoemde de politie 
ingeschakeld en zullen eventuele schades op de schadeveroorzaker worden 
verhaald.  
 

▪ Gedurende het evenement worden foto- en filmopnames gemaakt. Bij het betreden 
van het festivalterrein geeft de bezoeker stilzwijgend toestemming om de gemaakte 
opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor PR- en 
promotiedoeleinden. 
 

▪ De directie, festivalorganisatie en locatie-eigenaren dan wel personen werkzaam op 
de locatie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële 
schade dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie ondervinden.  

 
▪ Het is niet toegestaan eigen eten en drank mee naar binnen te nemen naar het 

festivalterrein. Bij constatering wordt dit in beslag genomen en kan de verdere 
toegang tot het festival door de organisatie worden ontzegd. 

 
COVID-19  
 
De editie in 2021 staat nog in het teken van COVID-19 en de maatregelen. Daarom zijn de 
huisregels uitgebreid. Deze nieuwe huisregels zijn gebaseerd op de geldende maatregelen 
vanuit de Rijksoverheid.  
 

▪ Tijdens Geinbeat 2021 wordt er gebruik gemaakt van vaste zitplekken. Blijf ten alle 
tijden op uw eigen plaats. Rondlopen over het festivalterrein is niet toegestaan.  
 

▪ Houd ten alle tijden 1,5m afstand van alle andere aanwezigen op het festivalterrein 
waarmee u geen gezamenlijk huishouden vormt.  
 

▪ In verband met de veiligheid en het naleven van de maatregelen moeten alle 
bezoekers bij het betreden van het festivalterrein een gezondheidscheck ondergaan. 
Indien wordt geconstateerd dat een bezoeker een risico vormt voor de veiligheid van 
andere festivalbezoekers kan toegang tot het festival door de organisatie worden 
ontzegd. In deze situatie wordt geen geld teruggegeven.  
 

▪ De directie, festivalorganisatie en locatie-eigenaren roepen iedereen op om thuis te 
blijven bij COVID-19 gerelateerde klachten.  
 

Bij het niet naleven van de huisregels zal de (verdere) toegang tot het festivalterrein 
onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of 
meerdere jaren.  
 
 
 

 

 


