Huisreglement Kasteel Teylingen
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij
betreding van de locatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
Toegang
Om toegang te krijgen tot het evenement bij kasteel Teylingen dient men in het bezit te zijn van
een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa.
Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.
Algemeen
Stichting Beheer Kasteel Teylingen, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiële schade, die bezoekers van het
evenement op de locatie kunnen ondervinden.
Op het terrein kunnen video-, foto- en geluidsopnamen gemaakt worden waar de bezoeker
mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen mogelijk gebruiken voor
promotionele doeleinden. Door het terrein te betreden gaat u akkoord met deze voorwaarden.
De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of
achter te laten in de auto.
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het
programma te wijzigen.
Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, op het terrein en in de
directe omgeving daarvan, dienen te allen tijde stipt opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag
volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
Zero tolerance drugsbeleid
Stichting Beheer Kasteel Teylingen hanteert een zero tolerance drugsbeleid.
Het is verboden om het terrein onder invloed van drugs te betreden.
Het is verboden op het evenement drugs te gebruiken of in het bezit te hebben. Bij constatering
hiervan zal men van het evenementen terrein worden verwijderd.
Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de
bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de
politie worden overgedragen.
Alcohol gebruik
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank te betreden. Indien wordt
geconstateerd dat u onder invloed bent van drank zal u de toegang worden geweigerd.
Het kopen en / of gebruiken van alcoholische dranken op het terrein is alleen toegestaan als
men in het bezit is van een polsbandje. Deze worden bij de ingang verstrekt aan personen van
18 jaar en ouder, op vertoon van een geldig ticket en legitimatiebewijs. Bezoekers onder de 18
jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze
nuttigen worden van het terrein verwijderd.
Toegangscontrole
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd op wapen- en
/of drugsbezit door een veiligheidsmedewerker. Desgewenst kan deze controle door een

medewerker van het zelfde geslacht uitgevoerd worden. Het volledig weigeren van de controle
heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden geweigerd.
Deze controle is ingesteld ten behoeve van de veiligheid van alle bezoekers, medewerkers en
artiesten.
Kleding
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hierop zal
worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het
evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde
kledingvoorschriften wordt voldaan.
De volgende zaken zijn op het evenemententerrein niet toegestaan:
Slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen
aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief
kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van
inbeslagname en / of aangifte.
Het is verboden handel te drijven rond het evenemententerrein zonder toestemming van de
organisatie
Toiletten
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen
is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
EHBO
Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Daarnaast zullen de
medewerkers van de EHBO over het terrein lopen.
Volg te allen tijde de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op. Bij
eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de
beveiliging of de organisatie.
Honden
Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, en uitwerpselen dienen opgeruimd te worden.
Let er op dat uw reu niet tegen tenten plast. Mocht dit toch gebeuren dient men dit met de
betreffende eigenaar te bespreken.
Parkeren / rijwielstalling
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien
hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de
verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
Roken
Op alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel
rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden ontzegd.
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.

Wapenreglement
Stichting Kasteel Beheer Teylingen heeft te maken met regels en wetgeving omtrent Wapens &
Munitie. Hier zullen wij ons aan houden en strikt op controleren bij de kassa.
Hieronder een uitleg van de wetsartikelen die voor ons van toepassing zijn:

 Artikel 2
Wapens in de zin van deze wet zijn de hieronder vermelde of overeenkomstig dit artikellid
aangewezen voorwerpen, onderverdeeld in de volgende categorieën.
Categorie I
1. Stiletto’s, valmessen en vlindermessen.
2. Andere opvouwbare messen, indien;
a. Het lemmet meer dan en snijkant heeft
b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is
3. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen
en geluiddempers voor vuurwapens;
4. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
5. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die
zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te
kunnen veroorzaken;
6. katapulten;
7. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van
personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging
of afdreiging geschikt zijn;
Categorie II
4. vuurwapen die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
5. voorwerpen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen
worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische
hulpmiddelen;
Categorie III
3. Werpmessen; (en gelijkwaardige varianten)
Deze wapens worden te allen tijde, zonder enige uitzondering, ingenomen bij de kassa
door ervaren vrijwilligers van de Ruïne en worden aan het eind van dag overgedragen
aan de politie.

Categorie IV
1. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet
vallen onder categorie I;
2. Degens, zwaarden, sabels en bajonetten
3. Wapenstokken
5 kruisbogen en harpoenen (inclusief bogen en speren)
Deze wapens zullen door een ervaren vrijwilliger gecontroleerd worden bij de kassa. Er
word gecontroleerd op de punten van de pijlen (artikel 2 cat.1 lid 5)
Van de zwaarden worden zowel de punt als het snijvlak gecontroleerd op scherpte.
Indien te scherp bevonden word het wapen ingenomen.
Slag- en steekwapens ten behoeve van het uitbeelden van de geschiedenis en horende
bij het personage (Re-enactment), bedoeld voor (vecht)demonstraties en ter voorbeeld,
worden gecontroleerd op het “snijvlak” en de punt.
Het snijvlak moet ten alle tijden bot zijn met een bladdikte tot 3mm.
De punt mag niet scherper óf kleiner dan de ronding van een 10 cent muntstuk zijn.
Wapens die aan deze eisen voldoen worden toegelaten tot het evenement. Dit houd in dat
deze wapens openlijk gedragen mogen worden op het terreinvan het evenement.
Zie Artikel 4 lid 1 hieronder beschreven:

Artikel 4.
1. Onverminderd de artikelen 4 en 9 van verordening (EU) nr. 258/2012 kan Onze Minister
van bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften of verboden vrijstelling of, op
daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen voor daarbij te omschrijven wapens of
munitie, behorend tot een van de volgende groepen:
B: wapens die het karakter dragen van oudheden;
E: toestellen en voorwerpen voor beroeps-, hulpverlenings-, trainings- en
sportdoeleinden;
F: monster-, demonstratie- of testmateriaal en rekwisieten;
Stichting Beheer Kasteel Teylingen zal zich te allen tijde beroepen op de regels van de
wet Wapens en Munitie met nadruk op de regels zoals hierboven uitgeschreven.

