
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TIEN OM TE ZIEN

ZO MAKEN WE ER SAMEN EEN MUZIKAAL FEEST VAN

Zomer, fijne mensen en heerlijke muziek. Wat heb je meer nodig om er een feest van te maken. We
hebben er alle vertrouwen in dat jij als bezoeker van TIEN OM TE ZIEN een leuke tijd wil beleven. Om
iedereen op dezelfde manier te laten genieten, hebben we enkele algemene en voor de hand
liggende regels opgesteld. 

COVID 19 REGLEMENT

Voor deze TOTZ opnames willen wij allemaal samen en zonder mondmasker feesten. Hiervoor

hanteren wij een strikt Covid veiligheidsprotocol.

Voel je je ziek of heb je koorts, kom dan niet naar de opnames! Je kan je ticket doorgeven aan iemand

die in het bezit is van een Covid Safe Ticket.

In de wachtrij voor de ingang houden wij ons aan de afstandsregels en is het mondmasker verplicht.

Aan de ingang moet iedereen vanaf 12 jaar zijn COVID SAFE TICKET en identiteitsbewijs voorleggen.

De QR-code van het COVID SAFE TICKET kan zowel via de covidsafe.be app als uitgeprint op papier

voorgelegd worden aan ons veiligheidspersoneel.

Daarnaast heb je uiteraard ook nog je toegangsticket nodig om toegang te krijgen tot de opnames

van TIEN OM TE ZIEN.

Eens op het terrein mag het mondmasker af.

Er staan een aantal handgel-verdeelpunten aan de ingang en langs de zijkanten op het terrein.

EVEN IN HET KORT

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen:

● Ons veiligheidsteam en onze medewerkers zijn er om je te helpen. Gelieve hun aanwijzingen
dus nauwgezet op te volgen.

● Kom niet in strandkledij en op blote voeten – het minimum zijn flipflops, een short en t-shirt.
● Aan de ingang van het terrein kan je gecontroleerd worden door ons veiligheidsteam. We

danken je nu al voor je spontane medewerking!
● Op het terrein zijn geen cateringstanden aanwezig. Je mag je eigen alcoholvrije drank en

snacks mee naar binnen nemen. Gelieve het terrein voor iedereen aangenaam te houden en
je afval achter te laten in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

● Laat je persoonlijke spullen niet onbeheerd achter. Doe je dit toch, dan is dit op eigen risico.

OOK NIET TE VERGETEN…



● TIEN OM TE ZIEN is een opname voor een tv-programma. Tijdens het evenement maken we
dus logischerwijs foto’s, video- en audio-opnames. Wanneer je aanwezig bent op TIEN OM TE
ZIEN LIVE , geef je dan ook stilzwijgend je toestemming om het materiaal waar jij mogelijks in
verschijnt te publiceren, kopiëren en/of verder te gebruiken. 

● Feesten is leuk maar anderen hebben er misschien minder zin. Respecteer daarom de
nachtrust van de buren, ook na het event, op weg naar huis of je volgende locatie. 

● Er zijn meer dan voldoende toilette aanwezig en wildplassen is ten allen tijde verboden.

● Heb jij of iemand die met jou komt meefeesten last van epilepsie? Denk eraan dat we tijdens
de show lichten en stroboscoop effecten gebruiken. Maak je je zorgen of voel je een aanval
opkomen? Ga dan onmiddellijk naar de EHBO post op het terrein.

● We houden van muziek en daarom dragen we zorg van jouw en onze oren. Tijdens de show
houden we de decibels dus goed in de gaten. Toch kan het gebeuren dat geluidsniveaus
pieken. Het kan dus nooit kwaad om oordopjes te dragen. Deze kan je trouwens gratis aan de
VTM-stand verkrijgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gehoorschade.

● TIEN OM TE ZIEN, dat is een feest voor iedereen. Daarom is het volgende verboden op ons
terrein:

o kledij en accessoires die gevaarlijk kunnen zijn of voor verwarring zorgen bij de
veiligheid of organisatie van de opnames.

o honden, katten en andere huisdieren. Assistentiehonden zijn welkom: wij vragen dit
te vermelden bij inschrijving.

o vuurwerk of ander explosief materiaal.
o scherpe voorwerpen en wapens.
o professioneel AV-materiaal (audio, video, film).
o glazen flessen en alcoholhoudende dranken in eender welke verpakking.
o selfiesticks en andere stokken, paraplu’s.
o kinderwagens, bolderkarren en gelijkaardige, stoeltjes en frigoboxen.
o geldinzamelingen te organiseren of voorwerpen gratis uit te delen, ruilen of te koop

aan te bieden.
o te flyeren of stalen uit te delen op de site of in de buurt op de dijk zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.

● Muziek is de drug. Alle andere verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende
middelen weren we dus strikt aan de ingang (zero tolerance). De persoon die deze op zak
heeft, mag het terrein niet meer op.

● Als bezoeker ben je verantwoordelijk voor de schade die je uit onvoorzichtigheid, fout of
nalatigheid berokkent aan anderen. Kinderen en personen onder begeleiding vallen onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleider(s). De organisatie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade berokkend tussen bezoekers. 

● Iedereen is welkom op TIEN OM TE ZIEN. Toch komt veiligheid op de eerste plaats. Daarom
weigeren we de toegang aan:

● personen onder invloed van drugs of alcohol.
● personen die voorwerpen, eigendom van de organisatie, van partners, leveranciers

en van derden in het algemeen beschadigen of vervreemden.
● personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken. 



● personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole. 
● personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed

gedrag en zeden.

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of te weigeren
voor bepaalde groepen of individuen.

Zodra je het terrein van TIEN OM TE ZIEN betreedt, geef je aan dat je onvoorwaardelijk akkoord gaat
met deze regels. Ben je hier niet mee akkoord? Dan zien we je graag op een andere gelegenheid
terug.


