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Exclusive interview with

1. Bij het betreden van het festivalterrein wordt er gefouilleerd. 

2. Je dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. 

3. Onder de 18 jaar wordt er GEEN alcohol geschonken. 

4. De minimumleeftijd om KAFTIVAL te bezoeken is 12 jaar. 

5. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. 

6. Op KAFTIVAL kunnen foto's of opnamen gemaakt worden 

ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden 

e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het 

festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie 

deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. 

7. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of

eventuele schade. 

8. Discriminatie, racisme of (seksuele)intimidatie in woord of

gebaar is absoluut NIET toegestaan. 

9. Het is verboden om eigen eten en drinken mee te nemen en/of

te nuttigen tijdens KAFTIVAL. 

10. Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen naar

KAFTIVAL.  

11. Het is ten strengste verboden om drugs in bezit te hebben, te

gebruiken en/of te verhandelen. 

12. Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van

wapens of iets wat hierop lijkt.  

13. Bij diefstal of vernieling wordt je direct verzocht het pand te

verlaten. 

14. De organisatie behoudt zich het recht om bezoekers de

toegang te ontzeggen, je krijg geen geld retour. 

15. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften

en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel. 

16. Bij het betreden van het festivalterrein gaat de bezoeker

akkoord met het huisreglement. 

17. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan

van één of meer acts kunnen entreekaarten niet worden

geretourneerd. 

Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden 

Manila's Rising Sun
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