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 Toegang tot Roepaen Reggae Camp is alleen maar mogelijk met een geldig 
toegangsbewijs, ongeldige toegangsbewijzen zullen worden geweigerd en er kan geen 
aanspraak worden gedaan op enige terugbetaling hiervan of vergoeding/compensatie, 
onze veiligheidsdiensten zullen onderzoeken of er sprake is van fraude en dragen indien 
nodig de persoon in kwestie overdragen aan de politie. 

 Verlies of beschadiging aan de gekochte toegangsbewijzen na het moment van koop, valt 
binnen de verantwoordelijkheid van de koper/bezoeker, de organisatie van Roepaen 
Reggae Camp kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 Polsbandjes zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen, ons 
securitypersoneel controleert op het juist dragen van de polsbandjes, bij fraude wordt de 
persoon of personen overgedragen van het terrein verwijderd en het polsbandje 
ingenomen. 

 Personen onder de 16 jaar hebben alleen maar toegang tot het festival onder begeleiding 
van een verantwoordelijke meerderjarige. Ouders blijven ten alle tijden zelf 
verantwoordelijk voor hun aanwezige kinderen tijdens het festival. 

 De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies en/of 
beschadiging van goederen. 

 De dagkassa en entree tot het festivalterrein sluit op zaterdag 31 augustus 2019 om 22.30 
uur. Hierna is het niet meer mogelijk om het festivalterrein te betreden. Ook wanneer u 
beschikt over een dag- of weekendticket gekocht in de (online) voorverkoop is er na 
22.30 uur geen toegang meer mogelijk zonder polsbandje. 

 Bij de ingang van de campings en het festivalterrein vind tascontrole plaats en kan 
gefouilleerd worden, het niet naleven van het reglement zal verwijdering van het terrein 
tot gevolg hebben; 

 Huisdieren kunnen niet worden toegelaten. 

 Selfiesticks, paraplu’s en vlaggenstokken worden niet toegelaten. 

 Professionele foto-, film-, en opname apparatuur (hetzij met verwisselbare lenzen) zijn 
niet toegestaan zonder geldige schriftelijke toestemming die door Roepaen Reggae Camp 
is afgegeven. 

 Glas, blik, plastic flessen worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd. 

 Drank en etenswaren worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd, één flesje 
water zonder dop per persoon wordt toegelaten. 

 Vuurwerk, soft- en harddrugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in 
beslag genomen en niet geretourneerd, de betreffende eigenaar/bezoeker zal afhankelijk 
van de kwestie per direct worden overgedragen aan de aanwezige politie. 

 Accu’s, stroomgeneratoren en andere vermogensbronnen, anders dan een oplader voor 
de mobiele telefoon of kleine powerbank kunnen niet worden toegelaten. 

 Stoeltjes (ook opblaasstoeltjes en andere opblaasartikelen) zijn niet toegestaan en worden 
bij de ingang in beslag genomen. Stoeltjes die benodigd zijn omwille van medische aard, 
worden enkel toegelaten op vertoon van een geldige doktersverklaring of op vertoon van 
een schriftelijke bevestiging door de organisatie. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Er worden voor de veiligheid van zowel bezoekers als de organisatie en diens 
medewerkers camerabeelden gemaakt op- en rondom het festivalterrein, iedereen die het 
festival betreedt, stemt toe om gefilmd te worden. De gemaakte beelden worden gebruikt 
voor veiligheidsdoeleinden en/of promotionele doeleinden (aftermovie/foto’s) vanuit 
Roepaen Reggae Camp. 

 Bezoekers vanaf 14 jaar zijn verplicht om legitimatie te kunnen tonen op of rondom het 
festival- en campingterrein indien daarom wordt gevraagd door onze veiligheidsdiensten. 

 Bij Roepaen Reggae Festival wordt er geluid geproduceerd van meer dan 85 dB(A), 
bezoekers worden aangeraden gehoorbescherming te dragen, er zijn geen mogelijkheden 
om gehoorbescherming te kopen op het terrein. 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, bij twijfel wordt om 
legitimatie gevraagd, wij volgen hierin het NIX18 beleid. 

 Crowdsurfen is niet toegestaan op zowel het festival- als campingterrein en diens 
omgeving. 

 Het is verboden om de (festival)tenten, structuren en podia te beklimmen en de 
ingang/doorgang tot (nood)uitgangen, eet- en dranktenten te blokkeren of belemmeren; 

 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te 
verhandelen op- en rond het festivalterrein; 

 De horecatenten en indoor zalen zijn een werkplek en daarom rookvrij, onze 
veiligheidsdiensten houden hier toezicht op.  Bij overtreding zal worden gevraagd om het 
roken te staken, indien er geen gehoor wordt gegeven hieraan, zal verwijdering van het 
terrein het gevolg zijn. 

 Drones en het gebruik/besturen daarvan op/rondom de directe omgeving van het 
evenemententerrein van Bospop is niet toegestaan, hierop zal worden gehandhaafd door 
de verschillende diensten; 

 Tabak kan niet worden gekocht op het festivalterrein. 

 Het meenemen van drugs (hieronder vallen ook Lachgaspatronen en -openers) is niet 
toegestaan 

 
Het niet naleven van bovengenoemde regelement en het niet naleven van de instructies vanuit 
ons personeel kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.U dient te allen tijde de 
aanwijzingen van het personeel op te volgen. 
 
In geval van twijfel of discussie heeft de Festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie 
altijd gelijk, het spijt ons. De regels zijn bindend en overtreders lopen het risico hun polsbandje te 
moeten inleveren en van het terrein verwijderd te worden. 
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