
Huisregels Melkweg
1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in de Melkweg en door de Melkweg georganiseerde  
 evenementen op andere locaties. De huisregels zijn ook in te zien bij de kassa van de Melkweg of via www.melkweg.nl. 
2. Tevens zijn de “Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF)  
 Aangesloten Podia en Festivals” van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.melkweg.nl en in te zien bij  
 de kassa van de Melkweg.
3. Bezoekers zijn verplicht een lidmaatschap aan te scha�en, tenzij anders vermeld. 
4. Voor programma’s waarbij een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. 
 Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend. 
5. Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt de toegang ontzegd. 
6. De Melkweg schenkt geen alcohol onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in de Melkweg is geldige 
 legitimatie verplicht. 
7. Bezoekers die alcohol doorverkopen of doorgeven aan personen onder de 18 jaar, wordt de toegang ontzegd. 
 Dit geldt ook voor bezoekers onder de 18 die alcohol aannemen of nuttigen.
8. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel van de Melkweg op te volgen en zich op de hoogte te  
 stellen van additionele publieksmededelingen in en om het gebouw. 
9. De Melkweg is voorzien van camerabewaking. Bezoekers accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd.
10. De Melkweg accepteert geen ongewenste intimiteiten, geen hinderlijk gedrag, geen agressie, racisme en discriminatie. 
11. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden en dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Niet toegestane voorwerpen  
 kunnen door de security in beslag worden genomen. 
12. Het is in de Melkweg niet toegestaan om:
 a. Harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken,
 b. Te handelen in soft- en harddrugs en andere goederen zoals tickets,
 c. Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen of andere voorwerpen of sto�en waarvan mogelijk hinder kan worden  
  ondervonden, in bezit te hebben,
 d. Stiften of stickers in bezit te hebben,
 e. Diefstal, vernielingen of vandalisme te plegen,
 f. Te roken buiten de expliciet daarvoor aangewezen locaties, 
 g. Zonder toestemming professionele camera- of opnameapparatuur te gebruiken,
 h. Zonder toestemming �yers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw, 
 i. Glazen of �essen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen,
 j. Eigen consumpties mee te nemen, 
 k. Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift,  
 l. Dieren mee te nemen.
13. Bij overtreding van onze huisregels wordt bezoekers de toegang voor een bepaalde periode ontzegd   
 middels een lokaalverbod. Bezoekers hebben geen recht op restitutie van entreegelden. 
14. Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers overgedragen aan de politie en wordt   
 aangifte gedaan. 
15. De Melkweg is slechts aansprakelijk voor geleden schade (w.o. verlies en diefstal) of toegebracht letsel, die het   
 rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid van de Melkweg en/of zijn medewerkers. De Melkweg is nimmer   
 aansprakelijk voor geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Melkweg.
16. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker. 
17. In de Melkweg kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de  83dBA. De Melkweg   
 adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn verkrijgbaar in de Melkweg.   
 Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.
 
 An English version of our house rules is available at our box-o�ce.



Melkweg House Rules
1. These house rules apply to all visitors of events held in the Melkweg or by the Melkweg at other locations. 
 The house rules are available for inspection at the Melkweg box o�ce or at www.melkweg.nl. 
2. In addition, the General Conditions for Visitors of the Stages and Festivals A�liated with the Vereniging Nederlandse  
 Poppodia en –Festivals [Association of Dutch Pop Stages and Festivals] (VNPF) apply. These general conditions can be  
 consulted at the Melkweg box o�ce or online at www.melkweg.nl.
3. Each visitor is required to purchase a membership, unless stated otherwise. 
4. Identi�cation is required at all events where minimum age applies. Entry is not granted without valid ID.
5. Any visitor under the in�uence of drugs or alcohol will be refused entry. 
6. Melkweg does not serve alcohol to persons under 18 years. When ordering alcohol a valid ID is required. 
7. Any visitor selling or passing on alcohol to persons under 18 years will be denied entry.
8. Visitors must comply at all times to instructions given by Melkweg sta� and also take notice of additional 
 public signs in and around the premises.
9. Melkweg is equipped with camera surveillance. Visitors agree to being recorded on �lm.
10. Melkweg does not tolerate sexual harassment, disruptive behaviour, aggression, racism and discrimination. 
11. Visitors may be searched and Melkweg expects full cooperation of visitors in doing so. Prohibited items may be con�s- 
 cated by security. 
12. Melkweg prohibits:
 a. Possession or use of hard drugs,
 b. Dealing in both soft and hard drugs, and other goods such as tickets,
 c. Possession of weapons, dangerous/sharp objects, or other objects or substances deemed to cause a disturbance  
  and/or nuisance,
 d. Possession of markers or stickers
 e. Committing theft or vandalism
 f. Smoking outside areas explicitly designated for smoking, 
 g. Unauthorized use of professional cameras or recording equipment,   
 h. Unauthorized distribution of lea�ets or other promotional materials in and around the premises,
 i. Taking glass bottles, with or without content, o� the premises,  
 j. Bringing own consumptions, 
 k. Bringing medicines without a doctor’s prescription,
 l. Animals on the premises.
13. Visitors in violation of our house rules will be denied entry for a certain period of time by means of a local ban. Visitors  
 are not entitled to restitution of the admission fee. 
14. Any visitors found in severe breach of the rules will be turned over to the police and prosecuted. 
15. Melkweg only accepts liability for harm su�ered by visitors (incl loss and theft) or injury in�icted upon visitors which  
 is a direct result of gross negligence on behalf of the Melkweg and/or its sta�. Nor does Melkweg accept liability for  
 harm su�ered by visitors due to reasons beyond its control (force majeure).
16. Any damages incurred are recovered from the perpetrator. 
17. Visitors may be exposed to volumes above the 83dBA level. Melkweg strongly recommends visitors to wear ear protec- 
 tion. Ear plugs are available at the Melkweg. Visitors carry full responsibility for the protection of their ears.
 
 


