
 
 

 
 
 
 
1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in Graanfabriek en partijen die een activiteit organiseren in de 
Graanfabriek. Naast deze huisregels gelden ook de Algemene Voorwaarden Bezoekers. Naar aanleiding van actuele 
omstandigheden kunnen aanvullende huisregels en/of voorwaarden worden toegepast. Deze huisregels zijn zichtbaar geplaatst bij 
de entree van de Graanfabriek en te vinden op www.graanfabriek.nl. De Algemene Voorwaarden Bezoekers zijn in te zien via 
www.graanfabriek.nl. 
2. Bij overtreding van onze huisregels wordt bezoekers de toegang voor een bepaalde periode ontzegd middels een lokaalverbod. 
Bezoekers hebben geen recht op restitutie van entreegelden. Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers 
overgedragen aan de politie en wordt aangifte gedaan. 
3. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden en dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Niet toegestane voorwerpen kunnen 
door de beveiliging en medewerkers van de Graanfabriek in beslag worden genomen. Indien hier geen medewerking aan wordt 
gegeven dan vervalt het recht op entree voor het betreffend evenement of wordt de persoon uit de locatie verwijderd zonder dat de 
bezoeker recht heeft op restitutie van entreegelden.  
5. Het is verplicht om een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen als daarom wordt verzocht door personen die werkzaamheden 
verrichten voor de Graanfabriek. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend of wordt de persoon uit de locatie 
verwijderd. Er wordt in geen geval restitutie verleend van entreegelden.  
4. Het is in Graanfabriek niet toegestaan om:  
- Harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken;  
- Te handelen in soft- en harddrugs en andere goederen zoals tickets; 
- Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden, in 
bezit te hebben;  
- Stiften of stickers in bezit te hebben;  
- Diefstal, vernielingen of vandalisme te plegen;  
- Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken;  
- Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw. Schoonmaakkosten worden verhaald 
op de verspreider al dan niet de organisatie van de betreffende activiteit waarvoor dergelijk materiaal wordt verspreid;  
- Glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar binnen of buiten te nemen;  
- Eigen consumpties mee te nemen;  
- Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift;  
- Dieren mee te nemen.  



 
 

 
 
 
 
5. Houdt rekening met de omgeving van de Graanfabriek en veroorzaak hier geen overlast.  
6. Door het pand te verlaten vervalt het recht op entree voor het betreffende activiteit tenzij het ticket opnieuw wordt aangeschaft. 
7. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van medewerkers van Graanfabriek op te volgen en zich op de hoogte te stellen 
van additionele publieksmededelingen in en om het gebouw.  
8. Graanfabriek schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in de Graanfabriek is geldige 
legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18 
jaar. Het is bezoekers van onder de 18 jaar tevens niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen.  
9. Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt de toegang ontzegd of wordt de persoon uit de locatie verwijderd zonder dat 
de bezoeker recht heeft op restitutie van entreegelden.  
10. Roken in de Graanfabriek is niet toegestaan, behalve in de daarvoor bestemde en als zodanig gemarkeerde rookruimtes. Het 
verbod geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen.  
11. Graanfabriek accepteert geen ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag, agressie, racisme of discriminatie. Degene die zich 
hier schuldig aan maakt wordt uit de locatie verwijderd zonder dat deze persoon recht heeft op restitutie van entreegelden.  
12A. Gebruik van lockers en garderobe is op eigen risico van de gebruiker. Graanfabriek behoudt het recht afgifte van voorwerpen 
in de garderobe te weigeren, waaronder objecten die naar oordeel van medewerkers van de Graanfabriek vanwege de omvang of 
vanwege een andere redelijke reden niet kunnen worden aangenomen. Per afgegeven object wordt een vergoeding gevraagd.  
12B. Voor zover Graanfabriek aansprakelijk kan worden gesteld is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot € 100,- per in 
bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).  
12C. Bij verlies van ontvangstbewijs of lockersleutel zal de Graanfabriek zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement 
inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs of sleutel kan worden getoond, is Graanfabriek op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Graanfabriek is gemachtigd evt. vervangingskosten te verhalen op de 
bezoeker.  
13. Eigendommen die niet worden afgehaald, worden tot 14 dagen na afgifte bewaard in Graanfabriek. Na deze termijn behoudt 
Graanfabriek zich het recht voor, gevonden voorwerpen te vernietigen. Waardevolle spullen worden overgedragen aan de politie.  
14. Graanfabriek behoudt zich het recht om te fotograferen en audiovisuele opnames te maken tijdens activiteiten. Indien u wenst 
niet gefotografeerd te worden of op beeld te komen verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken bij medewerkers van de 
Graanfabriek.  
15. Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten kunnen niet retour worden genomen. 
 



 
 

 
 
 
 
16. Graanfabriek is slechts aansprakelijk voor geleden schade (waaronder verlies en diefstal) of toegebracht letsel, indien dit 
rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid van Graanfabriek en/of zijn medewerkers. Graanfabriek is nimmer aansprakelijk voor 
geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Graanfabriek.  
17. Graanfabriek is niet aansprakelijk voor het krijtraken van, schade aan, kleding en/of andere eigendommen van bezoekers. 
18. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker.  
19. In Graanfabriek kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 83dBA. Graanfabriek adviseert 
bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van 
bezoekers.  
20. Graanfabriek is voorzien van camerabewaking. Bezoekers en medewerkers accepteren dat ze op beeld kunnen worden 
vastgelegd en dat beelden zo nodig kunnen worden gebruikt ten behoeve van juridische kwesties. 

 
  

 

 

  


