
HUISREGLEMENT 

TOOST FOODTRUCK FESTIVAL 

 

• Zorg dat je je legitimatie bij je hebt. 

• We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. 

• Wij hebben alles voor je geregeld, eigen drank en eten meenemen is dus niet 

nodig en staan wij niet toe. 

• Op Toost Foodtruck Festival is glaswerk verboden. 

• Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of 

intimidatie. 

• Je dient ten allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de organisatie en 

beveiliging van Toost Foodtruck Festival. 

• Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is 

niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in 

welke vorm dan ook. 

• Jullie mogen niet wildplassen, er zijn niet voor niets toiletvoorzieningen. 

• Er hoeft geen entree betaald te worden, maar bij de eerste consumptie aan 

de bar vragen we €1,50 voor de eenmalige aanschaf van milieuvriendelijke 

Toost Foodtruck Festivalbeker plastic (Bier-, wijn- of fris) glaswerk; op dit 

plastic glaswerk zit geen statiegeld. Achter de bar krijg je een 

schoongespoeld exemplaar als je weer een drankje komt halen. 

• Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het 

evenemententerrein. 

• De organisatie heeft te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren. 

• Door het betreden van het Toost Foodtruck Festival terrein geef je toestemming 

om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en 

promotie doeleinden. 

• Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te 

maken. Zonder de toestemming van Toost Foodtruck Festival is commercieel / 

professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan. 

• Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met 

schriftelijke toestemming van Toost Foodtruck Festival. 

• In het geval van klachten, van welke aard dan ook, vragen wij je om dit direct 

bij de organisatie te melden.  

• Bij het niet opvolgen van de huisregels moet wij je eventueel naar huis sturen en 

indien nodig zijn wij genoodzaakt de politie in te schakelen. 

 
 


