
•   Voor toegang en/of overnachting op de camping van Høken en Hakselen 2022 dient een campingticket te worden gekocht. 
Een campingticket geeft enkel toegang tot de camping. Om op het festivalterrein te komen dient een apart ticket gekocht te 
worden.

  Let op: er zijn twee soorten campingtickets, namelijk een ‘Camping + Sleurhut Kartje’ of een ‘Camping + Tentplek Kartje’.

  Sleurhut Kartje
   Kom je met de camper of caravan? Dan dien je per camper/caravan één los ‘Sleurhut Kartje’ te kopen + het aantal personen die 

in de camper/caravan gaan overnachten.

• Er dient bij aankomst een borg betaald te worden van €100,- per sleurhut, vouwwagen of camper. Deze borg dient CONTANT  
 betaald te worden.

  Tent Kartje
  Neem jij je eigen tent mee? Dan dien je per tent één los Tent Kartje te kopen + het aantal personen die in de tent gaan 

overnachten.

•   Voor alle campinggasten gelden de openingstijden dat het evenement heeft bepaald. Het is dus niet mogelijk om de camping 
buiten deze openingstijden te betreden.  Je kunt de camping betreden op: 

 
 Vrijdag van 16.00 tot uiterlijk 22.00 uur
 Zaterdag van 11.00 tot uiterlijk 20.00 uur  
 Zondag vóór 12.00 uur de camping verlaten

•   Iedereen dient zich te aller tijde te kunnen legitimeren met een geldig ID-bewijs.  

•   Ter bescherming van onder andere de veiligheid van de bezoekers kan iedereen op ieder gewenst moment worden gefouilleerd 
inclusief de meegenomen tassen. 

•   Het is niet toegestaan om in tenten en andere afgesloten ruimtes op het festival en campingterrein te roken.

•   Het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuilingen 
en vernielingen aan materialen, natuur, milieu en terreinen wordt niet getolereerd.

•   Het gebruiken van geweld, discriminatie (in woord, gebaar of kleding) en seksuele intimidatie is verboden.
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•   Voor de veiligheid van de bezoekers en organisatie zal er cameratoezicht plaatsvinden. Eveneens worden er foto en video 
opnames gemaakt ten behoeve van promotie doeleinden.

•   Op de camping zijn geen stroomaansluitingen (ook niet voor mobiele telefoons) en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet 
toegestaan. Er zijn een beperkt aantal powerbanks (incl. kabel) te koop op het campingterrein. 

•   De maximale toegestane grootte van een tent bedraagt 25m² (bijv. 5x5 meter). Voor het maximum aantal personen per tent 
adviseren wij om 1 persoon per 2m² te hanteren. De maximale toegestane grootte van een bijzettent zoals een partytent 
bedraagt 9m² (3x3m.) en mag enkel geplaatst worden binnen het eigen vak. 

•   De maximaal toegestane lengte van een caravan is 8 meter. 

•   Vrachtwagens, trailers, diepladers, bouwketen, schaftwagens, Pipowagens, SRV wagens, zeecontainers en platte of vee wagens 
worden niet aangemerkt als camper of caravan en worden niet toegestaan. (Indien ze omgebouwd zijn met vaste voorzieningen 
kan dit als camper of caravan gezien worden)

•   Overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan.

• Er is een gratis douchegelegenheid op de camping aanwezig.

• Op de camping is eten en drinken te koop. Ook worden er ontbijtpakketjes verkocht!

• Het ontbijt is van 9.00 – 12.00 uur.

• Betaling van eten en drinken kan contant, met pin of munten van het festival.

•   Bezoekers van de camping dienen hun eigen afval op te ruimen en de tenten en/of caravan weer mee naar huis te nemen.

• Het is niet toegestaan om zelf dranken mee te nemen. Het is verboden om GLAS mee te nemen. Bij constatering hiervan wordt  
 het glas in beslag genomen. Daar wordt op gecontroleerd!
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•   Bankstellen, overig (zit)meubilair en pallets e.d. zijn niet toegestaan. Enkel campingstoelen en/of tafels zijn toegestaan mits 
deze na afloop van het campingbezoek weer mee naar huis worden genomen. Ook huishoudelijke apparaten als fornuizen/
kookplaten, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn niet toegestaan.

• Eigen geluidsinstallaties kunnen in beslag genomen worden als de decibelnorm wordt overschreden. Na 22.00 uur mag geen  
 muziek meer worden gedraaid.

•   Open vuren en bbq’s zijn niet toegestaan, dus ook geen fakkels, vreugde vuurtjes, vuurkorven, etc. Losse gas installaties en 
andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers of caravans zijn verboden. Taps koolzuurvaten en vaten bier zijn eveneens 
niet toegestaan en zullen in beslag genomen worden. 
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