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FESTIVAL & COVID-19FESTIVAL & COVID-19
Wat moet ik allemaal meenemen?
Voor je toegang tot het festival heb je een QR-code met negatief testresultaat of 
vaccinatiebewijs in de CoronaCheck App nodig. Neem ook je portemonnee, identi-
ficatie en je digitale ticket mee (op je telefoon). Een foto of kopie van je identificatie 
wordt niet geaccepteerd als identificatie. Verder zijn hysterische festivaloutfits en 
gadgets altijd nodig. Let op: speelgoedpistolen of nepwapens kunnen in beslag ge-
nomen worden bij de entree.

Moet ik me laten testen van tevoren?
We gaan ervan uit dat we het festival kunnen organiseren voor iedereen, met een 
aantal randvoorwaarden. Hierin nemen we mee dat de overheid ook vlak voor het 
festival nieuwe maatregelen kan introduceren. We kiezen ervoor ons aan de ver-
plichtingen van de overheid houden en zo het evenement door te laten gaan. 

De huidige status is als volgt: om het festivalterrein op te mogen, heb je een geldige 
QR-code en een ticket nodig. De QR-code is te verkrijgen via de CoronaCheck App.

Wat als ik positief test op COVID-19?
Als je positief bent bevonden voor COVID-19, kunnen we je geen toegang verlenen 
tot dit evenement en heb je geen recht op een refund. Je dient de nationale regelge-
ving te volgen en de geadviseerde tijd in quarantaine te gaan. Deze regels houden 
we aan om de veiligheid van onze bezoekers en ons personeel te waarborgen.

Wat gebeurt er als ik een onterecht verkregen QR-code gebruik?
Wanneer je een QR-code gebruikt die niet van jou is, krijg je geen toegang tot het 
evenement en wordt je op de zwarte lijst gezet. Door digitale fraude te plegen, loopt 
de evenementensector de kans om geen evenementen meer te organiseren en 
breng je de gezondheid van andere bezoekers in gevaar. Dit is onder andere de 
reden dat we dit zo serieus nemen.

FESTIVALLOCATIE & VOORZIENINGENFESTIVALLOCATIE & VOORZIENINGEN
Hoe kom ik er?
Het festivalterrein is goed bereikbaar met het OV, op de fiets en met de e-scooter. 
We raden af om met de auto te komen, vanwege jouw veiligheid en het gebrek aan 
parkeerplaatsen in de buurt van het Kralingse Bos.

Metro
Rotterdam:
Neem metro A (richting Binnenhof), B (richting Nesselande) of C (richting De Terp). 
Je kunt op deze lijnen overstappen op metrostation Beurs en van trein naar metro-



station Blaak. Stap uit bij metrostation Gerdesiaweg. Vanaf hier is het nog 20 minu-
ten lopen naar de ingang van het festivalterrein.

Den Haag:
Neem vanaf Den Haag Centraal de trein naar Schiedam Centrum. Neem metro A 
(richting Binnenhof), B (richting Nesselande) of C (richting De Terp). Stap uit bij me-
trostation Gerdesiaweg. Vanaf hier is het nog 20 minuten lopen naar de ingang van 
het festivalterrein.

Tram (vanaf Rotterdam Centraal)
Neem tram 38 (richting Crooswijk) naar halte Nieuwe Crooswijkseweg of neem tram 
7 (richting Woudestein) naar halte Boezemstraat. Vanaf hier is het nog 10 minuten 
lopen naar de ingang van het festivalterrein.

Deelscooter & fiets
Je deelscooter kun je aan de rand van het Kralingse Bos (Langepad) parkeren in 
het servicegebied. Dit is afhankelijk van welke soort scooter je gebruikt. Je fiets zet 
je op de aangewezen fietsparkeerplekken neer aan het Langepad. Denk bij het par-
keren van je fiets of scooter ook aan andere bezoekers en de bewoners rondom het 
park.

Zijn er kluisjes?
Ja, op het terrein zijn kluisjes aanwezig. Na het betalen van kluishuur en borg voor 
je kluissleutel is je kluisje gedurende het hele evenement voor jou vrij toegankelijk.

Hoe kan ik betalen?
Wij zijn pin only. Op het festivalterrein kun je overal betalen met je pinpas. Dat is 
beter voor het milieu en zo hou jij geen munten over.

Zijn er sigaretten te koop op het festivalterrein?
Nee, er wordt geen tabak verkocht op het festivalterrein. Als je rookt, zorg dat je 
dan een genoeg voorraad bij je hebt, je mag het terrein niet tussentijds verlaten om 
daarna terug te komen. Het is daarnaast alleen toegestaan om te roken op open-
lucht locaties, dus niet in toiletten of locaties met een (tent)overkapping.

Mag ik mijn eigen eten en drinken meenemen?
Al het eten en drinken wordt bij de ingang in beslag genomen. Op het festivalterrein 
zijn er genoeg foodstands en bars om je door de dag heen te voorzien van alle ge-
makken.

Wat mag er allemaal niet mee naar binnen?
Allerlei gevaarlijke voorwerpen, zoals: wapens van ieder soort (ook zakmessen en 
pepperspray), andere scherpe objecten waarmee je een ander zou kunnen verwon-
den, spuitbussen (ook geen deodorant), geopende flessen met vloeibare inhoud 
(ook geen drank, waterflessen en flesjes parfum), brandbare voorwerpen, vuurwerk 



en alle soorten drugs. Daarnaast zijn er een aantal dingen die je volgens ons niet 
echt nodig hebt, namelijk: je eigen eten en drinken, een professionele fotocamera, 
paraplu’s (je mag wel een poncho of je favoriete regenjas meenemen), selfiesticks, 
tenten, stoelen, banken en tafels.

Mag ik het festivalterrein verlaten en daarna weer naar binnen?
Na binnenkomst op het festivalterrein kan je helaas niet meer weg om later terug te 
komen. Op het terrein zijn er toiletten en is er genoeg te eten, drinken en te beleven 
zodat jij alles hebt wat nodig is om er een mooi festival van te maken.

TICKETSERVICE & REFUNDSTICKETSERVICE & REFUNDS
Ik heb nog geen ticketbevestiging ontvangen.
Als je wel een ticket hebt gekocht, maar nog geen ticket bevestiging hebt gekregen, 
kijk dan even in je spam. Als je je ticket nog steeds niet kan vinden, kun je het beste 
contact opnemen met CM. 

Ik ben mijn ticket kwijt
Als je je ticket kwijt bent, kun je op deze pagina je ticket opnieuw laten versturen.

Als het festival wordt afgelast, krijg ik dan mijn geld terug?
Ja, als het festival wordt afgelast of verplaatst door de coronamaatregelen, krijg je 
je geld voor je ticket of reservering terug. Het bedrag dat je hebt betaald, exclusief 
servicekosten, staat binnen 6 weken weer op je rekening.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een refund te krijgen?
Als je de volledige aankoopprijs van een ticket of reservering voldaan hebt en een 
bestelnummer hebt ontvangen, kun je aanspraak maken op een refund als het eve-
nement afgelast wordt. Wanneer je een ticket heb gekocht voor een evenement dat 
verplaatst wordt en je bent niet in staat het evenement bij te wonen op de nieuwe 
datum, kom je ook in aanmerking voor een refund.

Je komt niet in aanmerking voor een refund als je een ticket hebt gekocht en door 
persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn. We raden je aan je ticket(s) 
door te geven aan bekenden, online te ruilen of te verkopen via TicketSwap.

Hoe vraag ik een refund aan?
Na afgelasting van het evenement hoef je zelf geen refund aan te vragen. Alle ticket 
kopers krijgen automatisch binnen 6 weken hun geld terug. 

Kan ik een refund aanvragen vanwege persoonlijke omstandigheden of ziekte?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer je niet meer kan, positief getest wordt 
op COVID-19, ziek wordt of door andere omstandigheden niet naar het evenement 



komt, raden we je aan om je ticket online te verkopen via TicketSwap.

HUISREGELSHUISREGELS
Aan welke huisregels moet ik me houden op het festival?
Als je een kaartje hebt gekocht voor dit evenement, heb je ingestemd met de vol-
gende huisregels van het festival:

- Je bent 18 jaar of ouder
Vanwege het verkopen van alcohol op het terrein worden alle bezoekers onder de 
leeftijd van 18 niet toegelaten tot het festivalterrein, ook niet als ze wel een ticket 
hebben gekocht.

- Je hebt een geldig ticket bij het betreden van het festivalterrein
Je ticket is je toegangsbewijs tot het evenement. De toegang is eenmalig geldig. Het 
terrein dient niet tussentijds verlaten te worden. Als je je ticket doorverkoopt aan een 
andere bezoeker, heb je zelf geen toegang meer. Ben je je ticket kwijt? Ga naar de 
vraag ‘Ik ben mijn ticket kwijt’ om te lezen hoe je je ticket opnieuw toegestuurd kunt 
krijgen.

- Je gebruikt geen verbaal en fysiek geweld tegen vrijwilligers, personeel of andere 
bezoekers. Iedere vorm van geweld, mishandeling, discriminatie of racisme, wordt 
op dit evenement niet getolereerd. Mocht dit voorvallen tijdens het evenement, loop 
je kans om onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd te worden. Je krijgt je geld 
niet terug.

- Bij binnenkomst van het terrein behoudt de organisatie het recht om te controleren 
wat je bij je hebt. Dit is om de veiligheid van jou en andere bezoekers te waarbor-
gen. Mocht je gevraagd worden om je jas, tas of inhoud van je broekzakken te laten 
zien, verwachten we dat je hieraan meewerkt. Bij een visitatie kun je je voorkeur 
aangeven voor een man of vrouw.

- Je neemt geen wapens mee
Bij het dragen van een wapen van iedere soort, of we deze vinden voordat je het 
festivalterrein betreedt of als je al op het terrein bent, wordt deze meteen van je af-
genomen en kan je toegang tot het evenement ontzegd worden. Je krijgt je geld niet 
terug. Wordt het voorwerp genoemd in Wet Wapens en Munitie, geven wij dit ook 
aan bij de politie.

- Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en je bezittingen
Alle schade en letsel die je tijdens het evenement oploopt, zijn voor eigen rekening. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor verwondingen en kapotte of gestolen spul-
len die door toedoen van jezelf of andere bezoekers is ontstaan.

- Je kunt op beeld verschijnen ter promotie van Kralingse Bos Festival. Bij het aan-



schaffen van een ticket ga je ermee akkoord om op beeld (foto of video) te verschij-
nen ter promotie van Vrije Volk festival. Wij als organisatie houden er rekening mee 
dat er geen expliciete of gevoelige inhoud van jou verschijnt. 

De organisatie behoudt zich het recht op mondelinge of schriftelijke aanvulling of 
wijziging van de huisregels, waaraan alle ticketkopers gebonden zijn.

MEER VRAGEN?MEER VRAGEN?
Hoe kan ik jullie bereiken?
Je kunt ons bereiken op Facebook, Instagram en ons een mailen naar info@kraling-
sebosfestival.nl. Of stuur een Whatsapp naar 06-45 02 75 58. We lezen de berich-
ten op werkdagen tussen 9 - 18u en proberen deze zo snel mogelijk te beantwoor-
den. 


