
Huisregels Thialf 

 
Wij willen graag het evenement zo veilig mogelijk laten verlopen. Daarom zijn er op gebruik van tickets 

voorwaarden van toepassing. Wij willen u graag extra attenderen op onderstaande huisregels. 

 Tassen met een maximaal A4-formaat mogen mee naar binnen in Thialf. Alle tassen die groter 

zijn dan A4-formaat zijn niet toegestaan om mee naar binnen te nemen. 

 

 Het is niet toegestaan om mee naar binnen te nemen en/of te nuttigen: 

o Eigen meegebrachte consumpties zoals eet- en drinkwaren (m.u.v. kleine pakjes van 

max 200ml en een flesje water van 0,5l).* 

o Blik- en glaswerk 

Deze artikelen worden bij controle in beslag genomen. 

*Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen alleen 

met een doktersverklaring naar binnen. 

 (Semi) Professionele foto- en film apparatuur (met een objectief groter dan 55 mm) en 

voorwerpen als paraplu’s, zitkussens* en stoeltjes zijn niet toegestaan en kunnen niet in 

bewaring worden genomen. 

*Zitkussens voor bezoekers met staanplaatsen zijn niet toegestaan. Bezoekers met zitplaatsen 

mogen wel een zitkussen mee naar binnen nemen. 

 Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van het 

evenemententerrein geeft u toestemming dat de producent deze opnames mag gebruiken. Er 

kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de 

publicatie hiervan. 

 

 Roken in Thialf is verboden. Bij een redelijk vermoeden van roken, kan u toegang tot Thialf 

worden ontzegd.  

 

 Bij het betreden van het evenemententerrein dient u in het bezit te zijn van een geldig 

toegangsbewijs. 

 

 Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico. 

 

 Instructies van medewerkers en/of organisatie/ beveiliging van Thialf dienen altijd opgevolgd 

te worden.  

 

 U mag de doorstroming in Thialf niet belemmeren. Dit houdt in dat toegangen, trappen, 

gangpaden en bordessen ten alle tijden vrij moeten blijven.  

 

 De organisatie streeft ernaar dat het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde 

tijdschema en de aangekondigde programma zal worden uitgevoerd. De organisatie is echter 

niet aansprakelijk voor afwijkingen in het wedstrijdschema en dagprogramma. 

 

 De organisatie is niet aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en schade aan goederen. 

 

Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen onze medewerkers u 

mededelen dat u direct het terrein van Thialf dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de 

toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, zonder 

dat Thialf gehouden is tot restitutie van entree - of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig 

wordt jegens de bezoeker. 


