Huisregels Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam:
Zorg dat u op tijd bent
Zorg dat u minimaal 30 minuten voor openen van de deuren van de catwalk zaal aanwezig bent i.v.m.
garderobe en eventuele placering. Laatkomers kunnen mogelijk niet meer tot de catwalk zaal worden
toegelaten. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.
Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig
mogelijk te maken. Aanwijzingen van onze medewerk(st)ers zijn hierop gericht. Als u de huisregels
overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd
bij de politie.
Toegangs-/leeftijdscontrole is mogelijk
Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Daarnaast kunnen wij u in het
kader van de minimumleeftijd voor consumpties vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van een
portier zijn bindend.
Als u niet aanwezig kunt zijn
Kunt u niet komen of bent u te laat, bijvoorbeeld door ziekte, weersomstandigheden of vertraging
onderweg, dan heeft u geen recht op restitutie. Uw toegangsbewijs is naam bindend en kunt u in
afwezigheid niet overdragen aan derden.
Geen wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Treffen wij toch een
wapen aan, dan waarschuwen we de politie.
Geen drugs
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken of deze in uw bezit hebben. U mag ze ook niet op zak hebben.
Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of
wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt ontzegging van de toegang. Constatering van
strafbare feiten melden wij altijd bij de politie.
Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging,
mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Constatering van strafbare feiten melden wij
altijd bij de politie.
Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of in strijd met het karakter van het evenement gedraagt, krijgt één
waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en mogelijk ontzegging van de toegang.
Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
Roken
U mag roken in de daartoe aangewezen ruimtes en/of de buiten ruimte. Wij verzoeken u vriendelijk deze
ruimtes opgeruimd te houden.

Consumpties
U mag de catwalk zalen niet betreden met consumpties of consumptieverpakkingen. Ook is het niet
toegestaan consumpties mee te nemen bij het verlaten van het evenementen terrein.
Pin Only
FashionWeek Nederland heeft bewust gekozen voor PIN Only tijdens de evenementen. Het is dus alleen
mogelijk te betalen met pin.
Leeftijdsgrens kinderen
De leeftijdsgrens voor toegang binnen het Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam terrein is minimaal 5
jaar. Wij behouden ons het recht om geen toegang te verlenen aan kinderen die niet voldoen aan de
leeftijdsgrens.
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
Onze eigendommen
U mag eigendommen van FashionWeek Nederland of haar partners niet mee naar buiten nemen. Dat geldt
ook voor flessen, glaswerk en lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of
vernieuwing.
Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een
medewerk(st)er in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren. Wie
kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor FashionWeek Nederland niet aansprakelijk
stellen, tenzij bij de garderobe afgegeven, zie daarvoor het garderobe reglement.
Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van FashionWeek
Nederland, misschien kunnen we dit meteen ter plekke oplossen. U kunt ook te allen tijde een mail sturen
naar info@fashionweek.nl.
Bij betreding van alle Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam locaties doet u afstand van uw
portretrechten. FashionWeek Nederland en haar partners
hebben het recht het beeldmateriaal voor interne en commerciële doeleinde in te zetten, en voor zover
vereist doet u afstand van uw portretrechten.

