
Huisreglement Koningsdag Utrecht Oost
Algemeen

● Het is een buurtfeest primair bedoeld voor kinderen en hun ouders uit Utrecht Oost. Laten wij
het met elkaar gezellig houden!

● Degene die het feestterrein betreedt en/of deelneemt aan de loterij, kindervrijmarkt of
kinderoptocht, is gebonden aan de bepalingen van dit huisreglement. Een exemplaar van dit
huisreglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op www.oranjecomite-utrecht-oost.nl en bij
de hoofdingang van het feestterrein.

● Het terrein mag niet betreden worden met gemotoriseerd vervoer en/of (bak)fietsen. Parkeer
uw (bak)fiets in de aangegeven opstelvakken om het terrein toegankelijk en veilig te houden.

● De organisatie doet er alles aan om een veilige, ordentelijke en vooral leuke dag voor de
bezoekers te organiseren. Deelnames aan attracties en activiteiten op Koningsdag (dus ook
de optocht) zijn echter geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor ongelukken, vermissingen en verlies van spullen.

● Attracties zijn uitsluitend toegankelijk voor kinderen.
● Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen.
● De beveiliging ziet toe op de naleving van een maximum aantal bezoekers om te kunnen

zorgen voor een veilig evenement.
● De beveiliging en organisatie behouden zich het recht voor zonder opgaaf van reden

bezoekers te weren of te verwijderen.
● De beveiligers hebben het recht om bezoekers te visiteren/fouilleren en tassen te doorzoeken

op verboden zaken.
● Het NIX18-beleid is van kracht. Het is dan ook voor jongeren tot 18 jaar verboden om alcohol

te drinken. Wie eraan meewerkt dat jongeren alcohol krijgen die ze zelf niet mogen kopen is
zelfs strafbaar. Signaleert u alcoholmisbruik door of voor jongeren? Maak er melding van bij
de het organisatiecomité en/of beveiliging.

● Bij twijfel of de bezoeker aan de bar ouder is dan 25 jaar, vragen wij om een ID.
● Drugsgebruik en/of overmatig alcoholgebruik is verboden. Overtreders worden door de

beveiliging verwijderd van het terrein.
● Het is verboden om drugs, (vuur)wapens en alcohol mee te nemen naar het terrein waar de

activiteiten plaatsvinden.
● Worden drugs en/of (vuur)wapens aangetroffen, dan worden deze direct ingenomen, er wordt

melding gemaakt bij de politie en de betreffende overtreder wordt door de beveiliging
verwijderd van het terrein. Worden alcoholische dranken aangetroffen, dan worden deze
direct ingenomen en verwijderd.

● Hulpverleners, zoals politie, beveiligers, EHBO, organisatiecomité en vrijwilligers mogen nooit
gehinderd worden bij de hulpverlening.

● Bezoekers dienen zich te houden aan aanwijzingen vanuit de beveiliging, organisatiecomité
en vrijwilligers. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de beveiliging, organisatiecomité en
vrijwilligers het recht hen te verzoeken te verplaatsen of het feestterrein te verlaten.

● Hoofdingang, nooduitgangen en aanrijroute hulpdiensten dienen te allen tijde toegankelijk te
zijn voor hulpdiensten. Houd deze routes vrij en volg instructies op van de organisatie.

● Bonnenkaarten zijn uitsluitend te gebruiken voor betaling aan de bar of bij de snoepkraam.
Eenmaal uitgereikte bonnenkaarten worden niet teruggenomen door het organisatiecomité.

● Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt die gedeeld kunnen worden op onze website,
social media en andere kanalen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit aan bij de
fotograaf.

http://www.oranjecomite-utrecht-oost.nl
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Kindervrijmarkt

● De kindervrijmarkt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en uitsluitend bedoeld voor de verkoop
van gebruikte goederen door particulieren en niet toegankelijk voor beroepshandelaren. Het is
een vrijmarkt voor en door kinderen uit de wijk Utrecht Oost.

● De kindervrijmarkt is bedoeld voor kinderen. Als een plaats volledig (of grotendeels) door
volwassenen wordt bemand, mag de organisatie deze verkopers verzoeken om weg te gaan.

● De organisatie hanteert een maximum aantal plekken op het terrein om orde en veiligheid te
kunnen bewaken.

● Deelnemers hebben enkel recht op een plek op de vrijmarkt, indien de aanmelding vooraf per
mail bevestigd is door de organisatie.

● Vanaf 10.00 uur kan de deelnemer zich melden bij de hoofdentree op het grote veld in het
Wilhelminapark. Hier ontvangt de deelnemer een nummer dat correspondeert met de
gereserveerde plek op het veld. Zo is iedere deelnemer verzekerd van een plek.

● De gereserveerd plek wordt voor de deelnemer tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
vrijmarkt beschikbaar gehouden door de organisatie.

● Deelnemers zorgen zelf voor een eventueel kleedje. De afmetingen van de gereserveerde
plek bedraagt 1,5m x 1,5m.

● Laden en lossen met gemotoriseerd vervoer en (bak)fietsen op het terrein is niet toegestaan.
● Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegestaan.
● Gebruik van gastoestellen, heet of kokend water, vuur of andere potentieel brandgevaarlijke

zaken is verboden.
● Commerciële verkoop van nieuwe goederen/artikelen, etenswaren en/of drinkwaren wordt niet

toegestaan.
● Het is verboden na afloop van de vrijmarkt verkoopwaar, dozen, afval etc. achter te laten op

de vrijmarkt. Niet verkochte handelswaar dient door uzelf te worden afgevoerd en de
verkoopplaats moet schoon worden achtergelaten. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen
van de organisatie, beveiliging, vrijwilligers en/of hulpdiensten op te volgen.

● Het deelnemen aan de vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteit en verkooptransacties op de vrijmarkt.

Kinderoptocht
● Deelnemen aan de optocht kan met een versierde fiets, step, hoverboard etc.
● Kinderen (tot en met 10 jaar) mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een ouder of

verzorger.
● Deelname aan de optocht is op vrijwillige basis en op eigen risico, het Oranjecomité Utrecht

Oost kan geen enkele aansprakelijkheid toegekend worden.
● De aanwijzingen van vrijwilligers en leden van Oranjecomité Utrecht Oost dienen strikt

opgevolgd te worden.
● De prijsuitreiking, voor de mooist versierde fiets of ander vervoersmiddel vindt plaats in het

Wilhelminapark na afloop van de fietstocht.
● Na de prijsuitreiking dienen de fietsen of andere vervoersmiddelen direct verplaatst worden

naar de opstelvakken.
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Loterij

● Locatie loterij: Koningsdag terrein in het Wilhelminapark te Utrecht.
● Tijdstip loterij: 27 april, 14.00 uur (eerste trekking) en om 16.15 uur (tweede trekking).
● Organisator van de Koningsdagloterij is het Oranjecomité Utrecht Oost.
● Verkrijgbaarheid loten: losse verkoop gedurende een aantal uren voorafgaand aan de loting

op het feestterrein. Kosten loten: 1 euro per stuk, maximaal 50 loten per aankoop.
● Deelname aan de loterij staat open voor alle personen van 18 jaar en ouder.
● Betaalwijze loten geschiedt contant of per QR code bij de lotenverkopers.
● Verkrijgbaarheid loten: de centrale kassa (bar) en via de lotenverkopers die rondlopen op het

terrein.
● De trekking geschiedt door leden van het Oranjecomité Utrecht Oost.
● De loten voor de eerste loterijtrekking (14.00 uur) dingen niet mee naar prijzen tijdens de

tweede loterijtrekking (16.15 uur).
● De totale opbrengst van de loterijgelden komt ten goede aan en wordt evenredig verdeeld

over twee goede doelen, te weten: Stichting Met je hart en Stichting Vluchtelingenwerk
Nederland.

● De prijzen worden beschikbaar gesteld respectievelijk overhandigd op vertoon van het
winnende lot. Bij onleesbaarheid van het lotnummer (door kreukels, vlekken etc) is het aan
Oranjecomité Utrecht Oost ter beoordeling wat er met de prijs gebeurt.

● De prijs moet door de persoon met het winnende lotnummer direct na het omroepen van het
lotnummer opgehaald worden en direct meegenomen te worden.

● Mocht er zich bij het omroepen van het lotnummer geen winnaar melden dan gaat de prijs na
een kwartier nog een keer mee in de loterijtrekking. Er kan geen aanspraak worden gedaan
op de prijs door degene met het lotnummer dat eerder is omgeroepen; deze vervalt na een
kwartier (ten opzichte van het omroepmoment).

● Bij elke trekking dingen alle loten mee naar alle beschikbare prijzen. In één trekking kan op
één lot niet meer dan één prijs vallen.

● De gewonnen prijs = de prijs. Er kan niet geruild worden. De prijs kan ook niet tegen contant
geld worden uitgekeerd.

● Oranjecomité Utrecht Oost is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer
voortvloeien uit deelname aan de loterij en het niet opvolgen van de in dit reglement
vastgelegde voorschriften.


