Artikel-16:
- De verkoop van drank in glazen recipiënten zijn toegestaan in daartoe
voorziene verbruiksruimten.
- In Tribune 2 en T4 (bezoekers) zal drank en eten geserveerd worden vanaf
opening van het stadion tot 15 minuten voor het einde van de wedstrijd.
- In Tribune 4, zijn alle vakken voor OHL-supporters sfeervakken. In deze
vakken wordt tijdens wedstrijden het zitten niet afgedwongen.
- Het is verboden om het volgende binnen zaken in het stadion te binnen te
brengen:
- Eender welk papieren materiaal (papiersnippers, wc-rollen, confetti…);
- megafoons, vuvuzela’s toeters met drukgas, fluitjes, flessen onder druk,
blikjes, glazen recipiënten, paraplu met pin, opstapbankjes,
kinderbuggy’s
selfiesticks, laserpennen
- Pyrotechnische middelen, ……
- Maskers, bivakmutsen, ……
- Voorwerpen die enige hinder of schade kunnen veroorzaken door
gebruik of misbruik
- Fietsen en kinderbuggy’s zijn niet toegelaten in de stadionperimeter en
zullen zonder verwijl worden verwijderd op kosten van de eigenaar.

-

Fietsen dienen geplaatst te worden op de voorziene fietsenparkings
Rugzakken, sporttassen, draagtassen groter dan A4 formaat zijn
verboden en zullen niet in bewaring genomen worden door de club
organisatie, tenzij op voorafgaandelijke, schriftelijke aanvraag op
medisch vlak

- De organisator behoudt zich het recht voor deze actie en/of verkoop in zijn
geheel te verbieden of te doen staken, zonder dat hij kan verplicht worden
hiervoor een schadevergoeding, van welke aard die ook zou kunnen zijn, te
moeten betalen.
- Boetes vanuit de KBVB/URBSFA, UEFA, die zijn verhaald naar de club en
die het gevolg zijn van inbreuken op dit regelement van inwendige orde,
kunnen door de club verhaald worden op de veroorzaker(s) ervan.
- De autobestuurders in het bezit van een geldig parkeerbewijs, zijn gehouden
aan de richtlijnen gegeven door stewards en volunteers.
- De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen
binnen de stadionperimeter of op de parkings.
- Vlaggen op stok zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
-

Max 1 holle vlaggenstok in buigbaar plastic in 1 stuk en zonder scherpe
punten tot Max 2 meter per vlag zijn toegelaten tot misbruik hiervan

-

Vlaggen of spandoeken van meerdan2 x2 meter dienen brandwerend
behandeld te zijn, met attest M1- Het verkopen, verdelen of uitdelen van
reclame of van handelswaren in het stadion

- Het Covid 19 – protocol dient strikt nageleefd te worden, door alle
aanwezigen in het stadion.
- De gemandateerde Veiligheidsverantwoordelijke van OHL heeft het recht om
eender welke richtlijn van dit RIO aan te passen; dit in functie van gekende
omstandigheden.
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