
Bezoekersreglement 2022
Bezoekersreglement Student Kick-Off vzw

Artikel 1

Het  festival  start  op  woensdag  28  september  2022  om 12u  en  eindigt
donderdag 29 september 2022 om 2 uur ("het Evenement").

De organisatie van Student Kick-Off ("de  Organisatie") behoudt zich het
recht  voor  om  de  toegang  tot  het  Evenement  te  weigeren  indien  de
maximumcapaciteit op het festivalterrein is bereikt. Dit geldt ook voor de
bezoekers die  reeds in  het bezit  zijn  van een toegangsbandje  en reeds
inkom betaald hebben.

Artikel 2
Iedereen die  het  festivalterrein  betreedt,  verklaart  zich  akkoord  met dit
bezoekersreglement en acht  zich  erdoor  gebonden.  De  toegang tot  het
festivalterrein  kan  worden  geweigerd  aan  die  bezoekers  die  huidig
reglement niet naleven.

Iedere bezoeker is bijkomend gebonden door alle richtlijnen die door de
Organisatie  worden  gegeven  in  het  kader  van  de  veiligheid  en  ter
voorkoming van overlast.

Artikel 3
Elke persoon die het festivalterrein betreedt, dient in het bezit te zijn van
een geldig toegangsbandje. De Organisatie behoudt zich het recht voor om
iedere  bezoeker,  die  niet  over  dergelijk  bandje  beschikt,  van  het
festivalterrein te verwijderen.

Artikel 4
Iedere persoon die het festivalterrein betreedt, doet dit op eigen risico. De
Organisatie  is  niet  aansprakelijk  voor  verlies  of  schade geleden aan  de
bezoeker en/of aan zijn/haar zaken.

Artikel 5
Volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein:

 Alcoholische en niet-alcoholische dranken 

 BB-guns/speelgoed vuurwapens 

 Bijlen en hakmessen 

 Bijtende middelen of bleekmiddelen (kwik en chloor) 
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 Biljart-, snooker- en poolkeus 

 Boorijzers,  stanleymessen,  gereedschapsmessen,  zagen,
schroevendraaiers,  breekijzers,  hamers,  tangen,  moer-  en
steeksleutels, soldeerapparaten 

 Brandblussers 

 Cricket bats 

 Dieren (met uitzondering van blind geleidehonden) 

 Deodorant (spuitbussen) 

 Drugs of andere verboden (stimulerende) middelen 

 Gas en gasflessen (butaan, propaan, acetyleen en zuurstof) 

 Geïnfecteerd bloed, bacteriën en virussen 

 Gifstoffen 

 Glas 

 Golfclubs 

 Granaten 

 Harde  en  buigzame  knuppels  of  stokken  (gummiknuppels,
ploertendoders en wapenstokken) 

 Harpoenen en harpoengeweren 

 Hockeysticks 

 Honk- en softbalknuppels 

 IJsbijlen en –priemen 

 IJsschaatsen 

 Industrie ̈le niet- en spijkerpistolen 

 Injectienaalden

 Katapulten 

 Kettingzaag 

 Klimijzers 
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 Knipmessen of stiletto’s 

 Kruisbogen 

 Lacrossesticks 

 Luchtdrukpistolen, windbuksen en hagelgeweren 

 Lucifers 

 Machetes 

 Messen/vleesmessen 

 Mijnen en ander militair explosief materiaal 

 Naalden voor hobbydoeleinden en haaknaalden 

 Onderdelen van vuurwapens 

 Ontstekingsmechanisme en lonten 

 Ontvlambare  vloeibare  brandstof  (benzine,  dieselolie,
aanstekerbrandstof, alcohol, ethanol) 

 Paraplu 

 Peddels voor kajak of kano 

 Pijlen en darts 

 Printers of tonercartridges 

 Radioactief materiaal (medicinale of commerciële isotopen) 

 Replica- of imitatiespringstoffen of –explosieven 

 Rookgranaten of –patronen 

 Sabels, zwaarden en degenstokken 

 Scalpels 

 Scharen met bladen die langer zijn dan 6 cm 

 Scheermessen  (open  scheermessen,  veiligheids-  of
wegwerpscheermessen) 

 Schok-  of  schrikapparaten  (prikstokken  voor  vee  en  ballistisch
geleide energiewapens) 
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 Seinpistolen 

 Sieraden en amuletten gemaakt van kogels of kogelhulzen

 Skateboards 

 Ski- en wandelstokken (enkel wandelstokken voor sportdoeleinden)

 Slachtpistolen 

 Slaghoedjes 

 Spontaan ontvlambaar of ontbrandbaar materiaal 

 Springstoffen en explosieven 

 Startpistolen 

 Terpentine en verfverdunner 

 Uitrusting  voor  vechtsporten:  boksbeugels,  stokken,  knuppels,
vlegels, num-chucks, kubatons, kubasaunts 

 Uitschakelingsmiddelen in spuitbus (mace, pepperspray en traangas)

 Verfspuitbussen 

 Vishengels 

 Vuurwapens en munitie 

 Vuurwerk of seinvuur in alle vormen (voetzoekers, knalbonbons en
klappertjes) 

 Werpsterren 

 Zuren  en  alkalies  (geen losse  batterijen  enkel  verpakte  of  in  het
apparaat aanwezig);

Uitzonderingen  zijn  enkel  mogelijk  mits  attest  van  de  organisatie,  te
verkrijgen aan de ingang Crew & Artist Check In.

Artikel 6
De Organisatie behoudt zich het recht voor:

 De bezoekers te fouilleren op onsystematische wijze

 De handtassen en andere tassen van bezoekers te fouilleren

Student Kick-Off vzw  •  Blekerijstraat 75, bus 3, 9000 Gent  •  www.studentkickoff.be     4



Bezoekersreglement 2022
Bezoekersreglement Student Kick-Off vzw

 De verboden voorwerpen, opgesomd in artikel 5 in beslag te nemen

 Een elektronische bewaking uit te voeren op het terrein dat hen is
toegewezen door middel van camera’s die de bewegingen van de
bezoekers volgen en registreren

 De programmatie te wijzigen

 Fout geparkeerde wagens weg te takelen en dit op kosten van de
eigenaar van de wagen

De Organisatie behoudt zich, om veiligheidsredenen, tevens het recht voor:

 Het Evenement te onderbreken of stop te zetten indien dit vereist
wordt omwille van veiligheidsreden

 De bezoekers op het festivalterrein te houden tot het einde van het
Evenement

Artikel 7
De Organisatie behoudt zich bovendien het recht voor om de toegang tot
het Evenement te ontzeggen aan of van het Evenement te verwijderen,
elke persoon:

 Verdacht  van  het  in  bezit  zijn  van  wapens,  drugs  of  elk  ander
voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid

 Die onder invloed is van alcohol en/of drugs

 Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de
ander in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van
wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan

 De ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het
verleden op het terrein of de omgeving ervan

 Die  een  gedrag  vertoont  dat  de  openbare  orde  en/of  openbare
veiligheid  verstoort,  dat  leidt  tot  seksuele  intimidatie,  dat
provoceert, aanzet tot geweld, haat, racisme, discriminatie, enz…

 Die  een  eventuele  fouillering  door  de  veiligheidsdiensten  zou
weigeren

 Die  zones  betreedt  op  het  festivalterrein,  waartoe  hij/zij  geen
toegang heeft

 Die in- en uitgangen blokkeert
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 Die in het openbaar urineert of defeceert

 Die  constructies  op  het  festivalterrein  beklimt,  beschadigd  of
vernield

 Die  gooit  of  schiet  met  voorwerpen,  ongeacht  de  aard  van  de
voorwerpen

 Die zich zodanig vermomt dat hij/zij niet meer herkenbaar is en zich
op vraag van de Organisatie ook niet kenbaar maakt

Artikel 8
Bezoekers die verwijderd worden van het festivalterrein zijn verplicht hun
toegangsbandje te overhandigen aan de Organisatie en hebben in geen
geval recht om het festivalterrein weer te betreden.

Artikel 9
Het is ten strengste verboden voor -16 jarigen om alcohol te bestellen en
voor -18 jarigen om andere alcoholische dranken dan bier te bestellen. De
Organisatie,  en  bijgevolg  het  personeel  en  vrijwilligers  achter  de  bar,
hebben het recht een identiteitsbewijs van de bezoeker te vragen, teneinde
te kunnen nagaan dat hij/zij aan de leeftijdsgrens voldoet. 

Artikel 10
Aan alle bezoekers wordt gevraagd om zorgzaam om te gaan met hun afval
en deze te deponeren in de daartoe voorziene recipiënten. De punten waar
het  afval  kan  worden  weggegooid  worden  zichtbaar  aangeduid  op  het
Evenement, gelieve daarvan gebruik te maken.

Artikel 11
Het is ten strengste verboden om op het festivalterrein flyers of elk ander
promotiemateriaal  uit  te  delen  aan  de  bezoekers,  indien  men daarvoor
geen toestemming heeft verkregen van de Organisatie. Indien u promotie
wenst  te  maken,  gelieve  contact  op  te  nemen  met  de  Organisatie  via
info@studentkickoff.be. 

Iedere persoon die, zonder over een toestemming te beschikken van de
Organisatie,  flyers  uitdeelt  of  ander  promotiemateriaal,  zal  van  het
festivalterrein  verwijderd  worden.  Daarbovenop  zal  onmiddellijk  de
Gemeenschapswacht verwittigd worden, ter opstelling van een GAS-boete
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Artikel 12
Partners  van  Student  Kick-Off  kunnen  op  het  festivalterrein  aan
datacaptatie doen door bevraging, enquêtes of deelname aan wedstrijden.
Student Kick-Off verplicht de partners volledig GDPR compliant te zijn en de
geldende wetgeving te volgen en zal voor de aanvang van het festival deze
datacaptatie nagaan en goedkeuren.  

Indien, om welke reden ook, andere gegevens worden verzameld zal hier
steeds expliciete toestemming voor worden gevraagd.

Festivalbezoekers  die,  met  al  dan  niet  commerciële  doeleinden,  aan
dataverzameling  doen  op  het  festivalterrein,  zonder  voorgaande
toestemming  van  de  Organisator,  kunnen  onmiddellijk  van  het  terrein
verwijderd worden zonder verhaal. Bij herhaaldelijke inbreuken behoudt de
Organisator het recht om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. 

Het volledige privacy en GDPR beleid van Student Kick-Off vzw is op te
vragen via info@studentkickoff.be. 

Artikel 13
Op het festivalterrein is er camerabewaking aanwezig, overeenkomstig de
wet van 21/03/2007. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot “de bescherming van de
persoonlijke  levenssfeer  ten  opzichte  van  de  verwerking  van
persoonsgegevens”, zoals gewijzigd door de weg van 1 december 1998 tot
omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens  en  betreffende het  vrije  verkeer  van  gegevens  is  de
bezoeker geïnformeerd dat de Organisatie tijdens de volledige duur van het
Evenement over het recht beschikt beeld- en geluidsopnamen en foto’s te
maken.  Deze  opnames  kunnen  gebruikt  worden  voor  promotionele
doeleinden.

Bij betreding van het festivalterrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende
goedkeuring voor  het  maken van de hierboven genoemde opnamen en
foto’s  en  voor  het  gebruik  van  dit  beeld-  en  geluidsmateriaal  voor
promotionele doeleinden en uitzending door de organisatie.

De registratie en de opslag van de geluidsopnamen en het beeldmateriaal
door  de  politie  en/of  de  Organisatie  heeft  onder  meer  tot  doel  de
handhaving  en  de  naleving  van  de  veiligheid  op  het  festivalterrein.  De
verwerking van deze informatie heeft tot doel het opsporen en voorkomen
van misdaden en schendingen van het huidig reglement en zo de daders
gemakkelijker te kunnen identificeren. 
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Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten
voor  het  gebruik  van  de  beelden  en/of  geluidsopnamen  door  hem/haar
gemaakt af aan de Organisator. 

Artikel 14
Bij  vaststelling van een misdrijf  worden steeds de politiediensten op de
hoogte gebracht.
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