HUISREGELS MAXIMAAL GENIETEN
Het Maximapark in Leidsche Rijn wordt tijdens het hemelvaartweekend omgetoverd tot
een heus ‘foodies paradise’. Jong en oud, familie en vrienden kunnen hier optimaal
genieten van de allerlekkerste, ter plekke vers bereide culinaire verrassingen. Natuurlijk
met liefde en plezier klaargemaakt door foodtrucks, mobiele cateraars en lokale
ondernemers.
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Maximaal Genieten is gratis toegankelijk voor iedereen!
Neem je legitimatie mee!
Ben je jonger dan 18 jaar? Kom dan met iemand die ouder is dan 18 jaar!
Als je naar Maximaal Genieten komt, dan worden er foto’s en filmpjes gemaakt
voor promotionele doeleinden. En daar kan jij ook opstaan! We kunnen helaas
niet bijhouden wie dit wel en niet wil, dus als je naar Maximaal Genieten komt,
geef je automatisch toestemming.
Natuurlijk mag je foto’s voor privégebruik maken van Maximaal Genieten.
Hartstikke leuk zelfs! Maar ga je de foto’s voor zakelijke doeleinden gebruiken,
dan moeten we daar een stokje voor steken.
Wil je het logo van Maximaal Genieten gebruiken? Of ander beeldmateriaal?
Neem dan eerst contact met ons op.
Geef je huisdieren thuis wat lekkers; zij mogen vanwege de hygiëne niet mee
naar het festival.
Zelf eten en drinken meenemen is NIET toegestaan.
Blik- en glaswerk is strengste verboden en mag je thuislaten.
Wil je wat alcohol drinken? Toon dan aan dat je achttien jaar bent! Anders gaat
het feestje helaas niet door.
Wees sportief, kom lopend of pak de fiets!
De dresscode is casual: groepskenmerkende kleding (zoals trainingspakken,
verenigingstenues en voetbalshirts) is echter niet toegestaan.
Bij ingang kun je gevisiteerd worden of geweigerd.
Heb je hoge nood? Gebruik dan de toiletvoorzieningen. Op wildplassen – en
poepen staat een hoge boete.
De organisatie en de beveiliging van Maximaal Genieten hebben het beste met je
voor: volg dus altijd hun aanwijzingen en adviezen op.
Heb je een klacht of is er een probleem? Wend je dan snel tot de organisatie of
beveiliging. Dan proberen we het ook zo snel mogelijk op te lossen.
Heb je drugs of alcohol bij je? Dan word je linea recta naar huis gestuurd!
Gedraag je je agressief of vertoon je intimiderend gedrag? Ook dan word je linea
recta naar huis gestuurd!
Het festivalterrein betreed je op eigen risico: de organisatie van Maximaal
Genieten stelt zich niet aansprakelijk voor (im)materiële schade – in welke vorm
dan ook - van de bezoekers.
Maximaal Genieten vindt plaats in het wonderschone Maximapark. Onthoud dus
dat je ook te gast in het park bent; heb respect voor de natuur.

•
•

Als je de huisregels van Maximaal Genieten weigert op te volgen, dan zijn we
genoodzaakt je de toegang tot Maximaal Genieten te ontzeggen en/of de politie in
te schakelen.
Tot een uur voor sluitingstijd kan ik mensen op ons terrein laten. Hierna is dit
helaas niet meer mogelijk.

Hebben we een deal? Gaan we Maximaal Genieten? Super! Dan gaan we er een mooi
foodfestival van maken!
Smakelijke groeten,
Team Maximaal Genieten

