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Oranje Strijders behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het 
evenement te ontzeggen. 
 
Oranje Strijders behoudt zich het recht om het evenementenbeleid te allen tijde aan te 
passen. 
 
Oranje Strijders behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te 
registreren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie 
gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere 
zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers. 
 
Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang, 
indien verzocht. 
 
Toegang tot het evenement wordt geweigerd aan personen die kleding van voetbalclubs 
dragen, uitingen van motorclubs (Outlaw Motorcycle Gang) en/of kleding met 
nationalistische tekens of uitingen hebben, met uitzondering van nationale voetbalshirts. 
 
Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te 
consumeren. Tevens is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om 
alcohol en/ of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van 
barpersoneel, security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te 
worden. Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen een afwijkend polsbandje waarmee geen 
alcohol en/of tabak kan worden besteld. 
 
Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig 
legitimatiebewijs. 
 
Bezoekers met bijzondere medicijnen moeten dit melden bij de beveiliging bij de visitatie.  
 
Deze verwijzen u door naar de EHBO, hier kunt u de medicijnen achterlaten. 
 
Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn 
verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen. 
 
Drugs zijn verboden. Dit geldt zowel voor eigen gebruik als voor de verkoop. 
 
Het bezit en/of gebruik van lachgas/distikstof(mon)oxide is strikt verboden tijdens dit 
evenement. 
 
Er vindt een strenge fouillering plaats bij de entree. Personen die in bezit zijn van drugs 
worden direct overgedragen aan de politie. 
 
Wapens zijn ten strengste verboden. Voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen 
worden, worden in beslag genomen. 
 
Het is verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op en rondom de locatie. 



 
Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico. 
 
Na het verlaten van het evenement is het niet mogelijk om het evenemententerrein weer 
te betreden. 
 
Oranje Strijders is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of 
lichamelijke gesteldheid van de bezoekers. 
 
Oranje Strijders is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging. 
 
Op en rondom de locatie wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die 
zich misdragen worden onmiddellijk van het terrein verwijderd. 
 
Het is verboden om (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen naar Oranje 
Strijders, tenzij anders overeengekomen middels een toegewezen persaccreditatie. 
 
Een gewone (digitale) camera evenals een GoPro camera zijn wel toegestaan. Selfie sticks 
zijn niet toegestaan. 
 
Het is op Oranje Strijders niet toegestaan een paraplu mee te nemen. 
 
Oranje Strijders is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van 
onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de 
informatie via internet alsmede technische storingen. 
 
Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk. 
Oranje Strijders zal in geen geval geld restitueren voor gekochte tokens. De tokens zijn 
ook niet inwisselbaar voor geld of nieuwe tokens aan het eind van het evenement. 
 


