
 

1 Toegang tot de evenementenzone 

1.1 De ingang van het evenement bereiken? 

• Het evenement is toegankelijk via de Markegemstraat of via het kruispunt 

Mandelstraat-Molenstraat. 

• Geen doorgang via de Kapellestraat. 

 

 

1.2 De toegang tot de evenementenzone is enkel toegestaan aan: 

• personen in het bezit van een geldig toegangsbewijs 

• evenementmedewerkers 

• hulpdiensten 

• de toezichthoudende overheid 

1.3 De toegang tot de evenementenzone is verboden voor personen in het 
bezit van: 
 

• voorwerpen die gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn voor andere personen of voor het 
normaal verloop van de festiviteiten. 

• professionele film-, foto- en audio-apparatuur, behalve mits toestemming van de 
organisatie. 

• voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden (zoals knipmessen, scherpe 
stokken,...); wanneer iemand met wapens, die door de wet verboden zijn, op het 
terrein probeert te komen, wordt automatisch de politie verwittigd. 

• Dieren, deze worden niet toegelaten om veiligheidsredenen.  
• eigen drank. Dit kan gecontroleerd worden bij de toegangscontrole. Rugzakken en 

handtassen zijn toegelaten maar kunnen gecontroleerd worden door de organisatie. 

• Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis op het terrein, maar onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de ouders of een andere begeleidende persoon. 



2 Regels bij het betreden van het terrein  

• Het dragen van het geldige Wakken Swingt-polsbandje dat men krijgt na afgifte van 
ticket of betaling. Bij doorknippen of scheuren zijn de bandjes niet meer geldig! 

• Het tonen van dit bandje bij vraag daartoe door de mensen van de groep toezicht en 
toegangscontrole. 

• De instructies op te volgen van de mensen van de groep veiligheid of organisatie. 

Deze mensen zijn herkenbaar aan hun groene “Wakken Swingt”-polo of hun “Wakken 
Swingt”-fluohesje.  

• Zich enkel te begeven in de voor het publiek voorziene zones. Toog, koelcel, podium, 
backstage, technische ruimtes, … zijn plaatsen die niet toegankelijk zijn 

• Ten allen tijde de richtlijnen van de mensen van de groep veiligheid opvolgen 
• Een elementair respect voor de omgeving: u wordt vriendelijk verzocht de 

aangeboden afvalcontainers en de voorziene sanitaire infrastructuur te gebruiken. 
• In de tent zijn drie publieke zones:  

o voor de toog is er een staanzone 
o in de midden van de tent is er een zitzone 
o voor het podium is er een danszone. In deze zone wordt niet toegestaan om 

stoelen of tafels te plaatsen. 
è Links aan het podium wordt een zone voorzien voor 

mindervaliden. 

  
 

3 Verkoop drank en voeding 

 
• Drank kan met een drankkaart aangekocht worden. Deze kaarten zijn te verkrijgen 

aan de verkoopstand. Drankkaarten zijn verkrijgbaar tot 2.00 uur. 
 

§ De drankverdeling gebeurt onder begeleiding van de Wakkense horeca. De 
drankverdeling eindigt stipt om 3.00u. 

 
§ Aan jongeren onder  de 16 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Het 

drinken en/of verkopen van sterke drank is verboden gedurende het evenement.  
 

§ Voeding kan aangekocht worden met cash geld en is verkrijgbaar aan de daarvoor 
voorziene kramen. 

 
§ Je wordt vriendelijk verzocht de aangeboden afvalcontainers en de voorziene 

sanitaire infrastructuur te gebruiken. 
 
 



4 Roken 

 
Roken is toegestaan binnen de evenementenzone maar niet binnen in één van de 
tenten. 

 

5 EHBO 

 
In de evenementenzone is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine 
dingen, een pleister of voor ernstige gevallen. Meldt je hiervoor aan bij iemand van de 
organisatie. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en 
hulpverlenende instanties.  

4 Geluidshinder  

 
• Ongeacht het instellen van deze evenementenzone zal de organisatie zich houden 

aan de richtlijnen verstrekt door elke officier van bestuurlijke politie in het kader 
openbare rust , veiligheid en gezondheid.   
 

• De organisatie zal erover waken dat alle buitenactiviteiten stilgelegd worden 
omstreeks 02.00 uur. Vanaf 02.00 uur wordt het volume van de bassen van de 
discobars (outdoor) gevoelig verminderd. Om 03.00u wordt het evenement 
afgesloten. 

 
 

5 Gevolgen van niet volgen van de regels 

 
• De overtredingen van huidig besluit zullen beteugeld worden met een  politiestraf 

voor zover geen wet, algemeen reglement of provinciale verordening, andere straffen 
voorziet. 

 
 
 
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. 
Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de 
organisatie. 
 
 
 
 
Namens v.z.w. Wakken Swingt 
Met ondersteuning van politiezone Midow 
 
info@wakkenswingt.be 
 


