
 

HUISREGLEMENT 

dd 1 januari 2021 - info@hangar27.be 

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan onderstaande voorschriften en/of aanwijzingen van de 

uitbaters van Hangar 27.  De organiserende instantie, de zaalverantwoordelijke van Hangar 27 of de 

aangestelde Security kunnen personen die volgende voorwaarden overtreden de toegang weigeren tot 

Hangar 27 of onmiddellijk verwijderen uit Hangar 27.  Indien nodig zal de politie van politiezone HEKLA 

ingeschakeld worden.   Deze onderstaande opsomming is niet limitatief. 

Huisregels en verbodsbepalingen 

- Wanneer een bezoeker zich niet kan legitimeren bij de beveiliging of bij de 

zaalverantwoordelijke heeft hij geen recht tot toegang tot Hangar 27. 

- Het is verboden om de evenementen in Hangar 27 met het volgende te betreden. Glaswerk, 

(plastic) flessen, blikjes, alcohol, voedsel, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of 

provocerende teksten en/of uitingen, drugs, vuurwerk, wapens, en voorwerpen die de 

veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden.  

- Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden.  

- Het is verboden elke vorm van alcohol te consumeren onder de 16 jaar, en sterke dranken 

(+22%) onder de 18 jaar, hiertoe kan altijd uw ID opgevraagd worden door security, 

barpersoneel en/of zaalverantwoordelijke. 

- Het is verboden op in of rond Hangar 27 drugs, lachgas en/of andere psychotropische 

substanties in bezit te hebben, te gebruiken, te verhandelen. 

- Het is niet toegestaan geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. 

- Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd door de daartoe 

bevoegde personen. Degene die zich hieraan niet onderwerpt of weigert mee te werken kan de 

toegang worden geweigerd. 

- In de zaal geldt een absoluut rookverbod over heel de binnenruimte van Hangar 27. Roken mag 

alleen buiten vooraan aan de inkom in de open lucht of in de tuin aan de Parklaan.  

- Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en utibater en 

haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de 

organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken 

en/of te exploiteren met de restrictie dat er geen namen worden bijvermeld noch getagd. 

- Conform de GDPR wetgeving is het de bezoeker verboden zonder schriftelijke toestemming van 

Hangar 27 (professionele) audio-, foto- en of video opnames van het event of de bezoekers te 

publiceren in welke vorm dan ook (internet, print, nieuwsbrieven, magazines e.d.). 

- Bij beschadiging/vernieling aan infrastructuur of eigendommen van Hangar 27 of andere 

goederen aanwezig in de event locatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de 

reparatie- en/of vernieuwingskosten en de mogelijk daaruit volgende winstderving. Indien 

nodig wordt aangifte gedaan van vernieling bij de politie. 

- Toegang tot de locatie is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade in welke vorm dan ook. 

- Het is strikt Verboden om affiches of andere materialen aan te brengen aan de infrastructuur. 

Respect voor de buurt 

- Gelieve altijd reglementair te parkeren in de woonwijken in de buurt. Wild parkeren kan gemeld 

worden aan politiezone HEKLA. 

- Fietsen kunnen enkel geplaatst worden in de voorziene fietsenstalling. 

- Respecteer de eigendommen en de nachtrust van onze buren.  Buiten wordt er geen geluid 

gemaakt na 22u.  Na 22u worden de buitendeuren gesloten gehouden en enkel geopend om 

toegang of uitgang te verschaffen.  De deuren sluiten definitief ten laatste om 3u30. 

- Laat geen zwerfvuil in en rond de zaal achter. 


