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Huishoudelijk Reglement 
 

Dit huisreglement is geldig tijdens Krock 2019 op 20 en 21 september 2019 

te Sint-Niklaas, georganiseerd door scouts Sint-Kristoffel vzw. Het betreden 

van het festivalterrein impliceert akkoord met de volgende regels. 

Controle op kledij en goederen 
Krock houdt zich het recht voor om toegangscontrole uit te oefenen en dit 

onder volgende voorwaarden:  

● de controle is gericht op het opsporen van wapens of gevaarlijke 

voorwerpen; 

● de controle wordt enkel uitgevoerd indien de betrokken personen zich 

vrijwillig aan de controle onderwerpen. Er kan dus geen enkele vorm 

van dwang gebruikt worden. Indien een persoon zich niet wenst te 

onderwerpen aan de controle, kan de toegang geweigerd worden; 

● de controle bestaat uit een oppervlakkige betasting van de kledij van 

de persoon en de controle van de door hem/haar voorgelegde 

goederen die hij/zij op zich of in de handbagage draagt.  

● de controles gebeuren uitsluitend indien er op grond van de 

gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de 

omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat deze 

persoon een wapen of een gevaarlijk voorwerp kan dragen. 

Verboden Voorwerpen 
De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival terrein: dieren (met 

uitzondering van blindengeleidehonden), eigen eten en drinken, 

spuitbussen, drugs, glas, blikjes, plastieken flessen, wapens, vlaggen van 

voetbal clubs, stokken,  wandelstokken (medische krukken en 

hulpmiddelen uitgezonderd), spandoeken, voorwerpen met discriminerende 

en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of 

stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden 

aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de 

bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, 

fakkels, en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als 

gevaarlijk kan worden beschouwd. 
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Verboden voorwerpen worden nooit door de organisatie in bewering 

genomen door de organisatie. Personen met verboden voorwerpen worden 

niet toegelaten tot het festivalterrein.  

We vragen om rugzakken en grote tassen zo veel mogelijk thuis te laten. Er 

zullen intensieve controles uitgevoerd worden en het meebrengen van 

tassen of rugzakken zal leiden tot langere wachttijden. 

Weigeren van het verlenen van 

toegang  
Krock houdt zich het recht voor om in onderstaande gevallen het verlenen 

van toegang te weigeren of personen van het festivalterrein te verwijderen:  

● indien een persoon zich niet wenst te onderwerpen aan een 

toegangscontrole 

● het maximaal aantal toegelaten personen binnen de site is bereikt; 

● indien personen blijk geven onder invloed of in het bezit te zijn van 

drugs of andere narcotische middelen;  

● indien personen blijk geven de veiligheid en orde te verstoren of 

daartoe aan te zetten;  

● indien personen in het bezit zijn van verboden voorwerpen; 

● zich bevinden in verboden toegangszones. 

Drugs en Alcoholbeleid 
Krock hanteert een absoluut zero tolerance beleid met betrekking tot drugs! 

 

Het is verboden om op het evenemententerrein drugs te gebruiken, te 

verhandelen en/ of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het 

festivalterrein worden verwijderd. In desbetreffend geval zal ook de politie 

op de hoogte gebracht worden. 

Er zullen geen alcoholische dranken geschonken worden aan jongeren 

onder de 16 jaar. Cockatailbar, de Jägerhut en het Chouffe-cafe zijn enkel 

toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar. De barmedewerkers hebben 

het recht uw identiteitsbewijs te vragen om deze leeftijdsgrenzen te 

controleren. Indien er geen identiteitsbewijs voorgelegd kan worden, zal er 

geen alcohol verkocht worden. 

De fuifzalen zullen enkel toegankelijk zijn voor personen ouder dan 16 jaar. 

Wanneer er geen identiteitsbewijs voorgelegd kan worden aan de 
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organisator of de door hem aangestelde personen kan de toegang eveneens 

ontzegd worden. Wanneer een overtreding op deze leeftijdsgrenzen 

vastgesteld wordt, zal de toegang tot het gehele festivalterrein ingetrokken 

worden. 

Roken 
Het is verboden te roken in alle overdekte plaatsen. Deze maatregel is zowel 

geldig in de fuifzalen als in de overdekte zones op het festivalterrein. We 

vragen tevens om peuken in de daarvoor voorziene recipiënten te 

deponeren. Sluikstorten is strafbaar.  

Overlast 
In samenwerking met de lokale politie van Sint-Niklaas nemen we een 

aantal maatregelen om de overlast voor de buurt te vermijden. Zo is er voor, 

tijdens en na het evenement een politieverordening van kracht die het bezit 

van open en gesloten recipiënten verbiedt. Overtreders kunnen door de 

politie of gemachtigde ambtenaren gesanctioneerd worden. 

Om de veiligheidscontroles aan de ingang efficiënter te laten verlopen 

werken we dit jaar opnieuw met het out is out principe. Dit houdt in dat het 

gebruik van de uitgang definitief is na 22 uur. Opnieuw het festivalterrein 

betreden kan dan enkel na betalen van het toegangsgeld. Er zijn geen 

uitzonderingen op deze regel.  

Het is niet toegelaten om bekers of anders afval mee te nemen van buiten 

het festivalterrein. Er zullen voldoende vuilnisbakken voorzien worden om 

deze in te deponeren. 

Er worden voldoende Toiletten en plaszuilen voorzien. Wildplassen is niet 

toegestaan en kan aanleiding geven tot verwijdering van het festivalterrein.  

Varia 
(E-)tickets zijn slechts één keer geldig voor de toegang op de krocksite. 

Tickets wordt noch geruild, noch terugbetaald. Tickets mogen onder geen 

enkele voorwaarde gewijzigd of gedupliceerd worden, namaak word 

juridisch vervolgd. 

Bij het betreden van de site gaat u akkoord met het eventueel 

gefotografeerd of gefilmd worden en dat deze beelden gebruikt mogen 

worden door de organisatoren voor promotionele doeleinden. 


