Reglement van interne orde
De gebouwen van Nekkerhal Brussels North (verder: NBN genoemd) zijn door een concessie in het beheer van
Easyfairs Belgium NV.
In die hoedanigheid stelde Easyfairs Belgium NV dit algemeen intern regelement voor bezoekers op.
Dit reglement van interne orde (verder het “reglement” genoemd) is van toepassing op de organisatie van en
de site NBN in de ruimste zin van het woord en omvat dus alle gebouwen en bijhorende infrastructuur (met
inbegrip van de parking indien van toepassing).
Het betreden van NBN impliceert dat iedere bezoeker kennis heeft genomen van dit reglement; de bepalingen
ervan aanvaardt en ze zal naleven.
NBN stelt middels een overeenkomst aan elkeen ruimtes, hallen en/of buitenzones ter beschikking. Derhalve
kan voor deze specifieke ruimte, hal en/of voor deze specifieke activiteit een bijkomende regelgeving zijn.
Deze
bijkomende
regelgeving
kan
nooit
het
interne
reglement
van
NBN
tenietdoen.

1. Toegang
Het principe goede huisvader geldt voor elkeen die de site NBN betreedt. Derhalve zal elkeen die schade
aanbrengt aan personen, goederen, installaties en/of gebouwen van of toevertrouwd aan NBN ervoor
verantwoordelijk gesteld worden.
Iedereen die beroepsmatig op de site NBN komt (en geen beurs of event op- of afbouwt /bezoekt), meldt zich
bij de receptie. Via zijn of haar contactpersoon worden dan verdere regelingen uitgewerkt.
Toegang kan en zal ontzegd worden aan personen die schijnbaar en of:
-

Onder invloed zijn van alcohol

-

Onder invloed zijn van drugs of gerelateerde en/of opwekkende producten

-

Gedragingen vertonen die aanstootgevend zijn; openbare orde verstorend

-

Gedragingen vertonen die provocerend zijn; aanzetten tot haat, woede, racisme...

-

Een toegangsverbod hebben gekregen van Easyfairs Belgium NV en ofwel gerechtelijke autoriteiten.

-

Die de richtlijnen en andere bepalingen van het reglement niet naleven.

-

...

2. Toezicht adhv camera’s
Elke persoon die de site NBN betreedt kan gefilmd worden, waarbij de beelden kunnen worden geregistreerd
en opgeslagen. Opslag en registratie gebeurt binnen het wettelijk kader en enkel met het oog op de handhaving
van orde en veiligheid op de site NBN. Aanvraag van beeldmateriaal door belanghebbenden gebeurt via
infocctv@easyfairs.com
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3. Hal en bijhorende ruimtes
Voor elkeen binnen in de hallen en bijhorende gebouwen geldt het rookverbod (met inbegrip van de
elektronische sigaret).
Verder is het verboden:
•

op de site NBN te vliegen of te overvliegen met drones, van eender welk type, zonder een uitdrukkelijke
toestemming van NBN.

•

foto-, video-, en/of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van NBN.

•

schade toe te brengen aan personen, goederen, installaties en/of gebouwen van of toevertrouwd aan
NBN.

•

lokalen te betreden of er in aanwezig te zijn die niet bestemd zijn voor het publiek, tenzij een
beroepsmatige activiteit dit vereist.

•

hinder te veroorzaken op toegangs- en evacuatiewegen, ter hoogte van nooddeuren en blusmiddelen,
op trappen en in traphallen.

•

de veiligheid van andere bezoekers en publiek in het gedrang te brengen, orde te verstoren.

4. Parking en andere open ruimtes
Parkeren op de site NBN geschiedt op de daartoe voorziene plaatsen. Geen enkel voertuig (en/of aanhanger)
mag zich bevinden op een niet daarvoor gereserveerde plaats. Overtredingen daartegen kunnen het takelen van
voertuig en/of aanhanger tot gevolg hebben. Daaruit voortvloeiende kosten zijn integraal ten laste van de
overtreder.
Fietsen worden geplaatst op de plaatsten waar de nodige faciliteiten ter beschikking gesteld zijn.
NBN is geenszins verantwoordelijk voor enige vorm van schade en of diefstal.
Voor alle activiteiten waarbij open vlam, blank vuur en/of hittepunt gebruikt worden geldt het bekomen van
een vuurvergunning voor de aanvang van de activiteit.
5. Promotieacties
Buiten de hal en op de parkings van NBN is het verboden enige commerciële activiteit te ontwikkelen; flyers of
andere promomateriaal uit te delen, affiches te hangen ... zonder de uitdrukkelijke toestemming van NBN én
de organisator van het moment.
6.

Belemmeringen

Voorwerpen, goederen die doorgangen verhinderen en/of belemmeren inzake de bereik- en bruikbaarheid van
nooddeuren, blusmiddelen en rijwegen kunnen door NBN (of in zijn opdracht) op kosten aan wie ze toe behoren
verplaatst worden.
7.

Dieren

Dieren zijn niet toegelaten in de hallen en op de site van NBN. Elke organisator kan voor zijn evenement en/of
beurs autonoom beslissen of dit aspect van het intern reglement wordt gevolgd; echter steeds met het naleven
van de geldende wetgeving. Verdere info is te verkrijgen bij de desbetreffende organisator.
8. Uitzonderingen
Voor situaties niet voorzien in dit reglement beslist enkel NBN over de te nemen maatregelen.

Dit reglement van interne orde doet geen afbreuk aan het algemeen reglement organisatoren en Exposanten; is de versie van
09/09/2019 en vervangt alle voorgaand. Contactpersoon per mail: ehs@easyfairs.com

