Door betreding van het festivalterrein ga je akkoord met de onderstaande regels. In geval dat er
ruimte is voor interpretatie van de regels, geldt het oordeel van de stafleden. Stichting Tsunacon is
niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van persoonlijke eigendommen en
persoonlijk letsel opgelopen tijdens de conventie. In alle gevallen waarin zowel de Nederlandse
wet als deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

1. Algemeen
1.1.1 - In de dealerroom en videozaal mogen er geen voedingswaren worden genuttigd door
bezoekers. In de dealerroom mag er alleen achter de tafel gegeten en gedronken worden door
standhouders.
1.1.2 - Al het (voedsel)afval moet in een vuilnisbak worden gedeponeerd.
1.2.1 - Indien de rookruimtes opengesteld zijn door Tsunacon-vrijwilligers, mag er binnen de Erasmus
Expo gerookt worden in deze ruimtes.
1.2.2 - Overal behalve in de rookruimtes geldt er binnen een rookverbod!
1.3 - (Huis)dieren zijn niet toegestaan op de Erasmus-campus. Het festivalterrein is onderdeel van
deze campus.

2. Badgebeleid en bagage
2.1 - Iedere incheckende bezoeker ontvangt een polsbandje die ze gedurende het bezoek aan het
festival zichtbaar om de pols moeten dragen.
2.2.1 - Het is niet toegestaan om met rugzakken of enig andere grote tassen over het festivalterrein
te lopen, deze dienen opgeslagen te worden bij de gratis garderobe/bagroom.
2.2.2 - Bij de ingang van (bijvoorbeeld, maar niet uitgezonderd tot) de dealerroom, de videozaal en
gamesroom wordt actief gecontroleerd op tassen door Tsunacon-vrijwilligers. Zij hebben het recht u
de toegang te verbieden tot de ruimtes bij het meenemen van (bijvoorbeeld, maar niet uitgezonderd
tot) te grote tassen.
2.3 - Indien u overal op het festivalterrein een tas nodig heeft voor medicijnen of uw camera, dan
krijgt u bij het tijdig aangeven hiervan een bag permit. Een bag permit staat u toe uw tas met de
permit overal op het terrein bij u te hebben. De tas zal in verhouding moeten staan met de
medicijnen of camera.
2.4 - Stafleden en vrijwilligers hebben het recht bagage en jassen te verwijderen op plaatsen waar
het niet hoort (bijvoorbeeld in een gangpad).
2.5 - U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen spullen en Stichting Tsunacon en haar
leden treffen geen blaam bij verlies, diefstal of beschadiging.
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3. Fotografie, video, telefoons en elektronica
3.1 - Bij het betreden van het Tsunacon 2016-evenement, stem je akkoord met de mogelijkheid dat
je gefilmd wordt voor promotionele en veiligheidsdoeleinden voor Stichting Tsunacon.
3.2 - Het is te allen tijde verboden, de aangegeven entiteiten in de punten 3.2.1 en 3.2.2 op enigerlei
manier vast te leggen door middel van film, video, fotografie, autoregistratie, uitzending of enigerlei
andere methode van registratie, bijvoorbeeld door gebruik van een camerafoon of ander apparaat:
3.2.1 - Personen
- Iedereen (dus ook cosplayers) die geen toestemming tot vastlegging hebben gegeven aan de partij
die vastlegt. Bij minderjarigen moeten zowel de voogd als minderjarige toestemming geven.
3.2.2 - Evenementen
- AMV-competitie;
- Videoprogramma te videozaal/videozalen.
3.3.1 - Het is niet toegestaan om minderjarigen te vragen voor uitdagende poses.
3.3.2 – Het is daarnaast zelfs niet toegestaan om foto’s te maken die door derden als
oneerbiedig/onzedelijk beschouwd worden. Zelfs niet na toestemming van de
geportretteerde(n).
3.3.3 - Wij hebben het recht om individuen die zich opzettelijk betrekken bij oneerbiedig en/of
onzedelijk gedrag, te verwijderen van het festival. Bij erge misstanden zullen wij de politie betrekken.
3.4 - Pers heeft bepaalde privileges bij evenementen. Deze privileges worden schriftelijk en/of
mondeling aangegeven indien de partij officieel is erkend en uitgenodigd om als pers aanwezig te zijn
op de conventie.
3.5 - Stichting Tsunacon en haar leden zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht
zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912.

4. Wapens en cosplay-attributen
4.1.1 - Cosplayreplica’s zijn toegestaan als attribuut tijdens je verschijning bij de cosplaywedstrijd.
Cosplayreplica’s dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wet, en als zodanig duidelijk
herkenbaar te zijn als replica’s.
4.1.2 – Buiten het moment aangegeven in 4.1.1, zijn (cosplay)replica’s ten strengste verboden binnen
het festivalterrein en buiten het terrein.
4.2 – Security-stafleden en -stewards zijn te allen tijde bevoegd cosplayreplica’s/-attributen te
verbieden, tijdelijk in beslag te nemen en/of over te dragen aan de politie indien nodig.
4.3 - Mocht je legaal, zoals in 4.1.1 beschreven staat, een cosplayreplica meenemen, dan moet deze
altijd op een veilige manier getransporteerd en opgeslagen worden.
4.4.1 - Weet je niet of je cosplayreplica/-attribuut toegestaan is, contacteer ons op voorhand voor een
beslissing of kom na toegang tot de conventie meteen langs bij onze informatiebalie.
4.4.2 - Om contact op te nemen over cosplay, -replica’s en/of -attributen kan je altijd mailen naar
joeri@tsunacon.nl. Stuur waar mogelijk informatie over dimensies, gebruikte materialen en foto’s
mee.
4.5 – Cosplayreplica’s, -attributen en/of -wapens die op enigerlei wijze de veiligheid negatief kunnen
beïnvloeden zijn niet toegestaan. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot:
4.5.1 - Attributen van harde materialen (staal,ijzer, ...) etc.
4.5.2 - Attributen die te lang of te breed zijn waardoor toegangswegen verhinderd raken.
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4.5.3 - Attributen met scherpe punten en/of randen.
4.5.4 - Attributen die de persoonlijke of publieke veiligheid hindert.
4.5.5 - Gespannen of genokte bogen en kruisbogen.
4.5.6 - Projectiel afvurende replica’s of wapens, waar de projectielen aanwezig van zijn.
4.6.1 - Cosplay-attributen/-replica’s gebaseerd op wapens die gebruik maken van projectielen mogen
zonder toestemming nooit direct worden gericht op anderen.
4.6.2 - Je mag nooit een aanvallende houding richting derden aannemen met een cosplayattribuut
zonder toestemming van de betrokkene(n).
4.7.1 - Airsoftreplica’s zijn ten strengste verboden op de conventie, ook tijdens het deelnemen aan de
cosplay competitie(s). Stafleden en hoofdstewards hebben het recht om deze replica’s tijdelijk in
beslag te nemen en de politie in te schakelen. De stichting heeft ook het recht om de toegang tot het
huidige, en eventueel ook toekomstige evenementen te ontzeggen die worden georganiseerd door
Stichting Tsunacon.
4.7.2 - Bij het verlaten van de conventie moet het in beslaggenomen replica in de zak blijven waar hij
in gestopt is.
4.8 - Cosplays en/of replica’s die de doorgang hinderen, zijn niet toegelaten. Uitzondering van deze
regel is tijdens de cosplay competitie(s), en/of op fotomomenten op plaatsen waar zij geen gevaar
vormen voor derde of nooduitgangen blokkeren.
4.9 - Het bewaren van cosplay, replica’s en/of -attributen moet gedaan worden bij de bagroom of in
een voertuig buiten het festivalterrein.
4.10 - Het is verboden op het evenement aan te komen in een combat suit of gevechtskledij van
militaire afkomst of ordehandhaving. Het is wel toegestaan om dit te dragen op het evenement in een
afgesloten ruimtes. De cosplayer(s) in kwestie mogen zich niet identificeren als militair of
ordehandhaver. Enkel officiële herkende en gerechtigde militaire, veteranen en ordehandhavers
mogen zich identificeren als deze functie.
4.11 - Het dragen van provocerende en veel blootgevende cosplays of kledingstukken is niet
toegelaten op de conventie. Wat de grens is wordt bepaald door stafleden, en uiteindelijk door de
hoofdstewards. Tsunacon is een kindvriendelijke conventie, wat wilt zeggen dat elke vorm van zedelijk
wangedrag een zware sanctie met zich meebrengt.

5. Orde en veiligheid
5.1.1 - Aanwijzingen van vrijwilligers, stafleden en beveiliging moeten altijd worden opgevolgd.
5.1.2.1 - Er zullen tijdens de conventie geen uitzonderingen worden gemaakt op procedures,
voorwaarden en/of reglementen.
5.1.2.2 - Bent u het niet eens met de behandeling en afhandeling van zaken door vrijwilligers of
stafleden, dan heeft u het recht het festivalterrein te verlaten en/of een formele klacht in te dienen
aan de informatiebalie of via het contactformulier op de website.
5.1.3 - Wordt beveiliging en/of politie erbij gehaald bij een staande houding, dan heeft u pas weer
recht op deelname aan het festival of het verlaten ervan na afhandeling van zaken. Welke het wordt
is afhankelijk van de besluiten die worden gemaakt door een van deze instanties.
5.2 - Alle bezoekers zijn verplicht om elkaar op een normale en respectvolle manier te behandelen.
Ergeren, sollicitaties en overige zaken zoals beschreven in de punten 5.2.1 t/m 5.2.3 zijn verboden.
Dit is niet alleen ons beleid, maar ook gedeeltelijk de wet. Ben je hier getuige van, laat het de
vrijwilligers en/of stafleden weten.
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5.2.1 - Ergeren
5.2.1.1 - Negatief en brutaal gedrag gericht op/in de nabijheid van één of meerdere personen.
5.2.1.2 - Opzettelijk verstoren van activiteiten e.d. van Tsunacon 2016.
5.2.2 - Sollicitaties
5.2.2.1 - Vertonen van bordjes met daarop godslasterende of expliciete taal, sollicitaties,
bedreigingen en beledigingen. Denk hier bij aan o.a. de Free Hugs-bordjes.
5.2.2.2 - Distributie van flyers op het festivalterrein of het plaatsen aan de muur of enig ander
oppervlak. Je kan flyers achterlaten bij onze informatiebalie voor distributie, maar flyers kunnen
weggehaald worden door vrijwilligers als zij zich daartoe genoodzaakt zien.
5.1.2.3 - Waren en diensten aanbieden buitenom de locaties die ervoor bestemd zijn.
5.2.3 - Overig
5.2.3.1 - Zedenkwetsend kleden.
5.2.3.2.1 - Versperren en/of bemoeilijken van (nood)deuren en gangpaden.
5.2.3.2.2 - Oponthoud op plekken waar een toegangsrestrictie geldt, bijvoorbeeld de
vrijwilligerslounges, achter balies en de technische ruimtes.
5.2.3.3 - Onnodig gegil of ander storend gedrag.
5.2.3.4 - Voordringen in rijen.
5.2.3.5 - Het onder invloed zijn van alcohol of drugs.
5.2.3.6.1 - Vechten (echt of nep).
5.2.3.6.2 - Uitzondering op 5.2.4.6.1 is als het vechten plaatsvindt op het podium tijdens een
voorbereide rollenspel tijdens de cosplaywedstrijd.
5.2.3.7 - Onzedelijk gedrag.
5.2.3.8 - Elk onveilig gedrag.
5.2.3.9 – Diefstal.
5.2.3.10 - Opzettelijk toebrengen van schade.
5.3 - Bij zedelijk wangedrag zal de politie onmiddellijk ingeschakeld worden en wordt de toegang tot
de conventie en alle toekomstige evenementen ontzegd.
5.4 - 13-jarigen en jonger
5.4.1 - Een bezoeker van 13 jaar of jonger moet altijd worden begeleid door een meerderjarige. Dit
kan een familielid of goede bekende zijn.
5.4.2.1 - Bij het inchecken van de 13-jarige of jonger, wordt de begeleidende meerderjarige
vastgesteld. De begeleidende meerderjarige in kwestie zal gedurende de hele conventie
verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de 13-jarige of jonger.
5.3.2.2 - Uitzondering op 5.3.2.1 is als de wissel van begeleidende meerderjarige expliciet is
aangegeven bij de informatiebalie. De wissel zal alleen goedgekeurd worden bij vertrek van de
originele begeleidende meerderjarige en indien de vervangende begeleidende meerderjarige (ook)
familie of een goede bekende is van de 13-jarige of jonger.
5.3.3 - De begeleidende meerderjarige is op de hoogte van de speciale behoeften, karakteristieken
en handicaps van de 13-jarige of jonger.
5.4 - Op verzoek van stafleden en vrijwilligers moeten bezoekers identificatie overleggen.
5.5 - In geval van diefstal
5.5.1 - Stichting Tsunacon heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te
verhalen op de schuldigen.
5.5.2 - Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
5.6 - Stichting Tsunacon heeft het recht om bezoekers zonder opgave van reden de toegang tot het
festival te ontzeggen.
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5.6.1 - Indien wij expliciet aan kunnen tonen dat er huisregels zijn verbroken hoeft het (indien)
betaalde entreegeld niet te worden gerestitueerd.
5.6.2 - Is 5.6.1 niet van toepassing, dan wordt het (indien) betaalde entreegeld onmiddellijk
gerestitueerd.
5.6.3 - Alle gemaakte kosten behalve het entreegeld (zoals reiskosten) kunnen niet op de Stichting
Tsunacon of een van haar leden worden verhaald.

6. Kaartverkoop en inchecken
6.1.1 – De verstrekte informatie bij het aanschaffen van kaartjes is waarheidsgetrouw c.q. bevat de
gegevens van de bezoeker zoals ze op zijn of haar identiteitsbewijs staan en zijn of haar correcte
adresgegevens.
6.1.2 – Stichting Tsunacon en haar leden hebben het recht toegang tot de conventie te weigeren
indien informatie op het toegangsbewijs niet overeen komt met informatie op het getoonde
identiteitsbewijs.
6.2 – Stichting Tsunacon heeft het recht om onbetaalde bestellingen na 14 dagen (of de weken rond
het einde van de kaartverkoop) te annuleren. Eventuele betalingen na de annulering worden dan
niet meer geaccepteerd en/of teruggestort door de stichting.
6.3.1 - Indien het bezoek aan Tsunacon geannuleerd wordt en de toegangsprijs reeds is betaald, zal
hiervan restitutie plaatsvinden. Behalve in het geval van 6.1.2.
6.3.2 - Binnen de maand voordat de conventie plaatsvindt zal er bij annulering van bezoek geen
restitutie van de betaalde toegangsbewijzen meer plaatsvinden.
6.4.1 - Toegangsbewijzen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
6.4.2.1 – Alleen uitgeprinte toegangsbewijzen worden geaccepteerd.
6.4.2.2 – Op het uitgeprinte toegangsbewijs dient de barcode te scannen zijn, en de naam en
ticketnummer te lezen zijn.
6.5 – Vanaf 15:00 op de dag van het festival kan er niet meer worden ingecheckt, en worden alleen
bezoekers voorzien van een polsbandje, toegelaten op het festivalterrein.
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