
REGLEMENT

1. Onderstaand reglement is van toepassing tijdens het evenement NU Grounds, 
georganiseerd door Stichting Cultuur19 en geldt voor alle deelnemers en bezoekers van 
dit evenement.

2. Stichting Cultuur19, de organisatie, instelling, bedrijf en/of enig ander persoon 
betrokken bij de organisatie van het evenement kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor alle mogelijke gevolgen van deelname of bezoek aan het evenement. 

3. Deelname aan het evenement is op eigen risico. Schade wordt niet vergoed. 
4. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar meegebrachte apparatuur en 

spullen. Dit betekent dat Stichting Cultuur19 en/of de organisatie nimmer aansprakelijk 
kan worden gesteld door beschadiging(en) en/of diefstal op/van de 
deelnemer/deelneemster meegebrachte apparatuur en spullen. 

5. Schade aangericht op eigendommen van Stichting Cultuur19, haar sponsoren en/of de 
locatie zullen volledig verhaald worden op de betreffende veroorzaker(s). 

INSCHRIJVING,BETALING EN ANNULERING
1. Om aan het evenement deel te mogen nemen, dienen de deelnemers een 

toegangsbewijs gekocht te hebben via de website www.nugrounds.nl of 
www.cultuur19.nl.

2. Het is NIET mogelijk om je toegangsbewijs te retourneren. Cultuur19 geeft geen geld 
terug.

VEILIGHEID
1. De deelnemer dient het gehele evenement zich met een geldig legitimatiebewijs te 

kunnen legitimeren. De organisatie mag te allen tijde de deelnemer verplichten zich te 
legitimeren indien de organisatie dit nodig acht. 

2. Misdragingen worden niet getolereerd en kunnen leiden tot verwijdering van het 
evenement, dit houdt o.a. in: vechten, wapenbezit, racisme, fascisme, openbaar 
dronkenschap en het negeren van de overige evenementenregels. 

3. De organisatie behoudt zich het recht iedere deelnemer of bezoeker toegang te 
weigeren en, indien de bezoeker of deelnemer al aanwezig is, de bezoeker of deelnemer 
van het evenement te verwijderen indien zij dit noodzakelijk acht. Hierbij hoeft de 
organisatie geen reden op te geven. 

4. Soft-/Harddrugs en andere verdovende middelen zijn niet toegestaan in, en vlak buiten 
de locatie van het evenement. 

APPARATUUR, VUUR, ROOK- EN ALCOHOLBELEID
1. Kaarsen en open vuur zijn niet toegestaan. 
2. Luidsprekers/versterkers zijn niet toegestaan. Mocht een deelnemer deze desondanks 

gebruiken, dan loopt hij of zij de kans dat deze in beslag worden genomen tot het einde 
van het evenement. 

3. Roken is verboden en alleen toegestaan buiten de Paperdome. 
4. Cultuur19 schenkt geen alcohol aan personen jonger dan 16 jaar en geen sterke drank 

aan personen jonger dan 18 jaar.
5. Het gebruik en/of uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde software en/of media 

zonder toestemming van auteur of uitgever tijdens het evenement is illegaal en op 
eigen risico van de betreffende deelnemer(s)/deelneemster(s). Stichting Cultuur19 kan 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik en/of uitwisselen van het eerder 
genoemde door een of meer van haar deelnemer(s)/deelneemster(s). 

6. Hacken en/of cheaten is ten strengste verboden. 


