
Huisregels Familie- en Stratentoernooi voor een gezellig en vriendelijk evenement: 
• Het toernooi wordt georganiseerd door vrijwilligers. Hou het dus leuk en sportief. Bij 

wangedrag zal de toernooileiding ingeschakeld worden. 
• Bij aanhoudend wangedrag zal het betreffende team uit het toernooi gehaald worden. 

Tevens zal de toegang ontzegd worden tot de feesttent en zal het team bij volgende edities 
niet meer ingeschreven worden. 

• Matig uw alcohol gebruik tijdens het sportieve deel van het toernooi. Dit voorkomt blessures 
en bovenal zorgt het voor een betere sfeer voor bijvoorbeeld scheidsrechters. 

• De scheidsrechter is een vrijwilliger. Blijf dus te allen tijde vriendelijk. 
• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel 

voor eigen risico. 
• De organisatie van het Familie- en Stratentoernooi kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade. 
• Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen zoals wapens, stokken, messen of 

andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben. 
• De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere 

verboden voorwerpen over te dragen aan de politie. 
• Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of 

afbeeldingen is verboden. 
• In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel 

maatregelen te treffen. 
• Gebruik van garderobe is op eigen verantwoordelijkheid. Organisatie en derden zijn niet 

aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. 
• Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het evenemententerrein. Bij 

beschadiging van onze eigendommen of eigendommen van derden bent u aansprakelijk voor 
de reparatie en/of vernieuwingskosten. 

• Alcohol wordt alleen geschonken aan personen boven de 18 jaar. Bij constatering van 
overtreding van deze regel wordt de persoon direct van het terrein verwijderd. 

• Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit 
mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd. 

• Bij betreding van het evenemententerrein stemt men automatisch in met een eventuele 
vrijwillige visitatie door de beveiligingsdienst. Bij weigering, waar u overigens recht op hebt, 
kan de toegang tot het evenemententerrein ontzegd worden. 

• Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein. 
• Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven openlucht plaatsen. 
• Drugsgebruik wordt niet getolereerd op het terrein. Bij constatering volgt directe 

verwijdering van het evenemententerrein. 
• Overmatig beschonken personen zullen niet tot het terrein worden toegelaten. 
• De organisatie van het Familie- en Stratentoernooi behoudt te allen tijde het recht om 

personen te laten verwijderen van het terrein. 
• Luister bij calamiteiten naar het barpersoneel en de beveiliging. Zij zorgen voor een goed en 

rustig verloop. 
 
We doen je nogmaals een dringend verzoek je te houden aan deze regels. Stichting Voetbalpromotie 
Limmen wil de goede band met de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige 
overlast willen veroorzaken. Het evenemententerrein dienen we, met jullie hulp, schoon achter te 
laten. Houd het leuk voor iedereen en maak het Familie- en Stratentoernooi ook volgend jaar weer 
mogelijk! 
 
We wensen iedereen veel plezier op het Familie- en Stratentoernooi. 
Stichting Voetbalpromotie Limmen 


