VEELGESTELDE VRAGEN
FAQ
WIE MAG ER KOMEN?
Je mag je aanmelden als jij cliënt, verwant, medewerker of vrijwilliger van
Aveleijn bent.
HOE KOM IK OP HET FESTIVAL?
Openbaar vervoer : vanaf station Borne gaat er een pendelbus naar het Festival.
Auto : naast het Festival is een parkeerweide, parkeren is gratis.
Fiets : fietsen kunnen worden gestald bij de basisschool St. Aegidius in Hertme.
Kiss en Ride : je kunt bezoekers afzetten naast het festival.
Adres : Hertmerweg 31 in Hertme
HOE LAAT GAAT DE PENDELBUS?
Vanaf 10:00 rijdt er een pendelbus van het station naar het terrein en weer
terug.
KAN IK BINNEN KOMEN ZONDER ENTREEKAARTJE?
Het is niet mogelijk om zonder kaartje het festival te betreden. Kaartjes voor het
Festival zijn gratis te bestellen via www.aveleijn.nl/evenementen
LEGITIMATIE BEWIJS VERPLICHT
Iedereen is verplicht een legitimatie bewijs mee te nemen naar het Festival.

WAT IS DE MINIMALE LEEFTIJD OP HET FESTIVAL?
Er is geen minimale leeftijd op het festival. Ben je jonger dan 16 jaar? Zorg dan
dat je een volwassene bij je hebt als begeleiding.

HOE KAN IK BETALEN BIJ DE FOODTRUCKS?
Bij de foodtrucks kun je met muntjes betalen. Deze muntjes kosten 2 euro per
stuk. Deze kunnen worden gekocht aan de muntenkassa. Hier kun je pinnen en
contant betalen.
MAG IK ETEN EN DRINKEN MEENEMEN?
Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen naar het terrein. Op het
terrein zijn foodtrucks aanwezig, hier kun je broodjes, pizza, patat, fruit, koffie
en thee halen.
IK HEB EEN ALLERGIE, WAT NU?
Er zijn een aantal glutenvrije hapjes te verkrijgen op het Festival. Je mag eigen
etenswaren meenemen mits deze ten behoeve zijn van je allergie.
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KAN IK OOK PINNEN OP DE BRADERIE?
Op de braderie kun je bij sommige kramen pinnen, maar niet overal. Neem dus
ook contant geld mee!
WAAR VIND IK DE GEVONDEN VOORWERPEN?
Voor gevonden voorwerpen kun je terecht bij onze infobalie op het terrein.
WORD JE ZIEK, ZWAK OF MISSELIJK?
Op het terrein is een EHBO stand aanwezig. Voel je je niet goed? Ga dan hier
naar toe!
ALCOHOL, ROKEN EN DRUGS
Het is verboden alcohol of drugs mee te nemen naar het festival. Roken is wel
toegestaan zolang je maar niet tot last bent van een ander. Vanaf 17:00 wordt er
alcohol geschonken.
IK BEN ONDER DE 18 JAAR, MAG IK DAN ALCOHOL BESTELLEN?
Nee, er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder,
ga dan naar de stand met alcoholbandjes. Door het tonen van je ID bewijs kun je
hier een alcoholbandje ophalen.
ZIJN TASSEN TOEGESTAAN OP HET FESTIVAL?
Ja tassen zijn toegestaan op het festival. Wel kunnen deze bij de ingang worden
gecontroleerd voor de veiligheid.

ZIJN ER KLUISJES OP HET FESTIVAL?
Nee deze zijn niet aanwezig op het festival.

MAG IK MIJN HUISDIER MEENEMEN NAAR HET FESTIVAL?
Je goudvis, hamster of wandelende tak is niet toegestaan op ons festival. De rest
van de dieren ook niet trouwens. De geleidehond daarentegen wel!

IS ER KINDEROPVANG OP HET FESTIVAL?
Nee er is geen kinderopvang op het festival. Wel zijn er zijn springkussens,
bunjee-trampoline, schmink en nog veel meer!
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MAG IK FLYERS UITDELEN OP HET FESTIVAL?
Nee het is niet toegestaan om flyers of posters uit te delen of op te hangen op
het festival.
HET REGENT, WAT NU?
Paraplu's zijn niet toegestaan op het terrein. Heb je deze toch bij je? Dan worden
deze ingenomen bij de ingang. Deze kan je aan het eind van de dag weer
meenemen naar huis. Wanneer je paraplu is ingenomen kun je een regen poncho
ophalen bij de infobalie.

