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Elke bezoeker conformeert zich bij het betreden van het terrein aan de huisregels van Cabrio.
Er kan alleen toegang tot het terrein van Cabrio worden verschaft indien men in het bezit is van een
geldig toegangsbewijs.
Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. Cabrio is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van ongeval of diefstal.
Cabrio adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen en/of achter te laten in de auto.
Bij het betreden van het terrein kan om veiligheidsredenen visitatie plaatsvinden door
beveiligingspersoneel. Bij het weigeren van medewerking hieraan wordt de toegang geweigerd.
Roken is niet toegestaan op het terrein van Cabrio ‐ behoudens op één daartoe aangewezen plek.
Het is niet toegestaan (hard) drugs te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij constatering
hiervan volgt verwijdering van het Cabrio terrein en wordt de politie geïnformeerd.
Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het terrein
te beklimmen.
Wildplassen is verboden en bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
Vanwege brandgevaar is het verboden open vuur te maken.
Het is niet toegestaan (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren mee te nemen.
Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
Personen waarvan niet duidelijk is of ze 18 jaar of ouder zijn, wordt gevraagd een legitimatiebewijs
te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende dranken.
Aan personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen wordt geen alcoholhoudende
verstrekt.
Cabrio waarschuwt altijd de politie indien personen zich agressief, hinderlijk of racistisch gedragen.
Cabrio doet er alles aan om veiligheid van bezoekers en artiesten te waarborgen.
Om veiligheidsredenen zijn bezoekers bij calamiteiten verplicht de aanwijzingen en instructies van
Cabrio‐medewerkers op te volgen.
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video‐, foto‐
en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze
opnamen voor promotionele doeleinden.
BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS WORDT DE TOEGANG GEWEIGERD/ONTZEGD
ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEBEWIJS EN
DIENT MEN DIRECT HET TERREIN TE VERLATEN.

