
Iedereen die een ticket koopt voor Boobeats, betaalt aan de kassa of op een 
andere manier aanwezig is op Boobeats verklaart zich akkoord aan onder-
staande regels en dient zich hieraan te houden. Om toegang te krijgen tot 
het fuifterrein moet iedere deelnemer geboren zijn in 2004 of vroeger. Er 
zal je gevraagd worden je leeftijd aan te tonen aan de hand van je identiteit-
skaart of een ander officieel document met een foto. Indien je dit niet kan, 
zal je de toegang ontzegd worden. Ook als je in groep komt moet iedereen 
reeds de gewenste leeftijd hebben. Heb je een ticket gekocht maar ben je 
te jong, probeer het te verkopen aan iemand anders of neem contact met 
ons op. Enige uitzondering op deze regel zijn de eigen leden van Scouts 
Evergem.

• Rugzakken zijn toegelaten op Boobeats. Voor je eigen gemak kan je ze 
veilig achterlaten in de vestiaire. Houdt er rekening mee dat uw rugzak 
op ieder moment kan gecontroleerd worden op het bezit van wapens, 
drugs of andere illegale zaken. Ook is het verboden om het terrein te 
betreden met glas of eigen dranken. Wie in het bezit is van voorgaande 
moet deze in bewaring laten aan de ingang, anders zal de toegang ge-
weigerd worden. Bij het verlaten van het terrein kunnen deze indien mo-
gelijk terug opgehaald worden.

• IN = IN &amp; OUT = OUT, een stoffen bandje is geen geldig toegang-
stick et. Indien je het fuifterrein verlaten hebt kan je hiermee dus ook 
niet langs de kassa passeren. Je zal in dit geval een nieuw ticket moet-
en aanschaffen. Dit om de overlast in de buurt te verminderen.

• Indien de maximumcapaciteit bereikt is, kan de kassa tijdelijk gesloten 
worden. Mensen met een ticket in voorverkoop zullen bij normale omstan-
digheden steeds toegelaten worden ook als de kassa tijdelijk gesloten 
is. De kassa sluit om 3u, enkel mensen met een ticket in voorverkoop 
zullen na 3u nog toegelaten worden tot het fuifterrein.
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• De jetonverkoop stopt om 3u45. De bar, cocktailbar en het eetkraa slu-
iten om 4u. Verkochte jetons worden niet teruggenomen.

• De volgende gedragingen zijn niet toegelaten: Overdreven alcoholge-
bruik. - Het plegen van feitelijkheden of gewelddaden ten opzichte van 
het aanwezige cliënteel, het personeel, de uitbater(s) of derden.- Het 
dragen van gelijk welk wapen. - Het gebruik, het bezit en de verkoop 
van verdovende middelen, zowel alleen als in groep, op of rondom het 
fuifterrein. - Onaangepaste kledij of onverzorgd uiterlijk. - Discriminatie 
op basis van ras, huidskleur, nationaliteit, etnische herkomst, geslacht, 
geaardheid en overtuiging. - Het verkopen en/of verspreiden van gelijk 
welk goed zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitbater of zijn ver-
tegenwoordiger.

• Klanten die het fuifterrein verlaten worden verzocht: Geen vandalisme 
te plegen. - De netheid en orde te respecteren. - Geluidsoverlast te bep-
erken tot een absoluut minimum. - Zich te onthouden van deelname aan 
het verkeer indien zij onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende 
middelen. - De verkeersregels te respecteren. 

• Overtreders van bovenvermelde bepalingen riskeren: Het verzoek hun 
gedrag aan te passen en de richtlijnen van het personeel op te volgen. 
- Doorverwijzing en mogelijk signalement aan de politie en eventuele 
gerechtelijke vervolging.

• Foto’s en filmpjes die gemaakt worden tijdens Boobeats kunnen gepubli-
ceerd worden op de website, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en 
andere kanalen of verwerkt worden in promotiemateriaal voor volgende 
edities. Op eenvoudig verzoek kan media verwijderd worden in mate van 
het mogelijke.

Huishoudelijk reglement


