HUISHOUDELIJK REGLEMENT
GO AHEAD EAGLES

Stadion De Adelaarshorst, te Deventer
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ARTIKEL 1 – DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID
a) Dit huishoudelijk reglement is bindend voor een ieder (hierna te noemen publiek) die op enig
moment aanwezig is in De Adelaarshorst of bijhorende gebouwen, terreinen, daaronder begrepen
de toegangen. Dit huishoudelijk reglement is tevens bindend voor een ieder die een
toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt.
b) De algemene voorwaarden van de KNVB zijn integraal verbindend voor zover deze betrekking
hebben op onderwerpen die niet in dit huishoudelijk reglement zijn benoemd.

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
De Adelaarshorst:

Het sport- en gebouwencomplex te Deventer genaamd De Adelaarshorst,
bestaande uit een stadion met de daarbij behorende voorzieningen,
horecagelegenheden, aanverwante bedrijfsruimten, terreinen en toegangen
gelegen op het perceel aan de Vetkampstraat te Deventer met de kadastrale
aanduiding Deventer B 15909.

Publiek:

Een ieder die een evenement in De Adelaarshorst bijwoont, dan wel
anderszins aanwezig is in of rond De Adelaarshorst, zowel voor, tijdens of na
het tijdstip van aanvang van een evenement als dagen dat er geen evenement
in De Adelaarshorst is.

Evenement:

Gebeurtenis die plaatsvindt in De Adelaarshorst, waaronder begrepen een
voetbalwedstrijd, business-event, rondleiding dan wel een (openbare of
besloten) gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen.

Toezichthouders:

Stewards, beveiligingspersoneel, politiemedewerkers en andere daartoe
bevoegde personen.
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ARTIKEL 2 - TOEGANG
Artikel 2.1
Het publiek dient, bij het betreden van De Adelaarshorst en gedurende de periode dat het in De
Adelaarshorst aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Op wedstrijddagen dient
het publiek ook te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Op verzoek van dient het publiek te
allen tijde een geldig toegangs- en legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Artikel 2.2
Toezichthouders hebben het recht om gegevens op het legitimatiebewijs in overeenstemming met
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG over te
nemen.
Artikel 2.3
Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
Het is dan ook verboden zich op te houden in/of te begeven naar een ander gedeelte van De
Adelaarshorst of vak waar het toegangsbewijs de houder van het toegangsbewijs uitdrukkelijk het
recht toe geeft.
Artikel 2.4
Toezichthouders zijn gerechtigd het publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen
en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van
verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde
toestemming niet wordt verleend hebben toezichthouders het recht de betrokkene de toegang tot
De Adelaarshorst te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het evenement
aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
Artikel 2.5
Aanwijzingen van toezichthouders en medewerkers van Go Ahead Eagles dienen te allen tijde
onmiddellijk door het publiek te worden opgevolgd.
Artikel 2.6
Het is verboden toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen of af te geven tenzij sprake is
van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.
Artikel 2.7
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go Ahead Eagles is het verboden direct of
indirect toegangsbewijzen voor evenementen te gebruiken voor commerciële doeleinden,
waaronder voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen of als onderdeel van
arrangementen (zoals arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus)touroperators,
reisbureaus en ticketingbureaus).
Artikel 2.8
Personen die een toegangsbewijs hebben gekocht en dit doorverkopen of vrijwillig afstaan aan
derden zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door deze derden in De Adelaarshorst.
Artikel 2.9
Go Ahead Eagles houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet
gepaste, aanstootgevende, negatief sfeerbepalende of full-color motorkleding.
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ARTIKEL 3 - VERBODEN HANDELINGEN
Artikel 3.1
Het is verboden voorwerpen in De Adelaarshorst mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor
de gezondheid, de veiligheid of de openbare orde. Onder verboden voorwerpen vallen onder andere
flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken, of andere voorwerpen met, in de ogen van
toezichthouders, discriminerende of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen, kettingen,
slagwapens, steekwapens en stootwapens.
Artikel 3.2
Het is verboden in De Adelaarshorst vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden of in bezit te
hebben of dit te ontsteken.
Artikel 3.3
Het is verboden in De Adelaarshorst te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.
Artikel 3.4
Het is verboden in De Adelaarshorst middelen aan te wenden dan wel voorhanden of in bezit te
hebben die, naar het oordeel van toezichthouders onnodige hinder of overlast aan derden
veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor of schade kunnen
toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn begrepen middelen tot het produceren
van geluid, dat het niveau dat normaliter door een bezoeker pleegt te worden voortgebracht, te
boven gaat.
Artikel 3.5
Het is verboden zich in De Adelaarshorst te gedragen op een wijze die anderen als provocerend,
bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Verder is het verboden enig gevaar voor de gezondheid of
de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
Artikel 3.6
Het publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in De Adelaarshorst te bevinden. Dit betekent
dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken met een hoofddeksel, sjaal en/of andere
materialen waardoor herkenning door toezichthouders en personeel van De Adelaarshorst of
biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.
Artikel 3.7
Het is verboden in De Adelaarshorst op lichtinstallaties, hekken, daken, en andere toestellen of
bouwwerken te klimmen. Ook is het verboden bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden
het speelveld te betreden. Voor diegene die onrechtmatig/onbevoegd het speelveld van De
Adelaarshorst betreedt, zal direct aan de KNVB worden gemeld voor een landelijk stadionverbod.
Hierbij verbeurt de overtreder, naast een landelijk stadionverbod, ook een geldboete conform de
Richtlijn termijn stadionverbod die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Hiernaast
zal – op basis van dit Huishoudelijk Reglement - aan betrokkene door Go Ahead Eagles ook een lokaal
stadionverbod opgelegd worden voor De Adelaarshorst voor de duur van 10 (tien) jaar. Tevens zal
betrokkene op basis van dit Huishoudelijk Reglement aan Go Ahead Eagles een boete verbeuren van
€ 10.000,= (tienduizend Euro).
Artikel 3.8
Het is verboden om in het stadion zich schuldig te maken aan racisme of discriminatie door onder
meer spreekkoren.
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Artikel 3.9
Het is zonder schriftelijke toestemming, verboden om dieren mee te nemen in De Adelaarshorst. Dit
geldt niet voor en medewerkers van Go Ahead Eagles.
Artikel 3.10
Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bedoeld om in geval van
calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is het publiek daarom
verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het
betreden dan wel het verlaten van De Adelaarshorst.
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ARTIKEL 4 - ALCOHOL, DRUGS, ROOK- EN HANDELSWAREN
Artikel 4.1
Het is het publiek verboden in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs De Adelaarshorst
te betreden of in De Adelaarshorst aanwezig te zijn.
Artikel 4.2
Het meebrengen van alcoholhoudende drank of drugs in De Adelaarshorst is verboden.
Artikel 4.3
Het in De Adelaarshorst verkopen dan wel aanbieden of met het oog daarop aanwezig hebben van
handelswaren, waaronder (alcoholhoudende) drank, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals
en vlaggetjes (inclusief de daarbij behorende verpakkingen, (plastic) glazen en dergelijke), is slechts
toegestaan indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van Go Ahead Eagles en onder de
voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
Artikel 4.4
Go Ahead Eagles behoudt zich het recht voor om reclame-uitingen, waaronder reclame-uitingen die
verband houden met dan wel het gevolg zijn van directe dan wel indirecte
reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan Go Ahead Eagles of de organisator
gelieerde sponsor, te weren uit De Adelaarshorst.
Artikel 4.5
Go Ahead Eagles behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, waaronder
(alcoholhoudende) drank en etenswaren, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden of in bepaalde
delen van De Adelaarshorst te verbieden of te doen staken.
Artikel 4.6
Het is verboden om te roken in de besloten ruimten in De Adelaarshorst.
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ARTIKEL 5 - BEELD- EN/OF GELUIDSOPNAMEN
Artikel 5.1
Het is verboden beeld- of geluidsopnamen te maken of daaraan mee te werken van (enige activiteit
van) het evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de
privésfeer. Dit geldt niet voor, naar het oordeel van Go Ahead Eagles, bevoegde persfotografen, filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het
maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet of mobiele
toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming
van Go Ahead Eagles.
Artikel 5.2
Het publiek dat in De Adelaarshorst bij een evenement aanwezig is:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

erkent dat het evenement een publiek, openbaar en/of besloten en commercieel evenement is;
stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door
middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of
andere vorm van distributie waaronder foto's of andere huidige of toekomstige media
technologieën;
geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik zoals bedoeld in sub b) om niet, voor
onbepaalde tijd en wereldwijd;
stelt noch Go Ahead Eagles noch partijen die met toestemming van Go Ahead Eagles gebruik
maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden,
aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;
doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in en rond De
Adelaarshorst waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;
erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of
namens Go Ahead Eagles in het kader van openbare orde en veiligheid video-opnamen van hen
gemaakt kunnen worden.
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ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6.1
Het publiek houdt zich geheel op eigen risico in De Adelaarshorst op. Go Ahead Eagles is niet
aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat aan het publiek en/of zaken (van het publiek), als
direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van Go Ahead Eagles, van personen in haar dienst,
of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in
verband met de evenementen en/of het verblijf in De Adelaarshorst, tenzij de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld.
Artikel 6.2
Onverlet het genoemde in artikel 6.1 is Go Ahead Eagles niet aansprakelijk voor enige schade die
ontstaat door het betreden van De Adelaarshorst en/of bijwonen van een evenement, waaronder
gehoorschade en andere lichamelijke stoornissen, noch voor afwijkingen in het aangekondigde
tijdschema van een evenement, noch voor de inhoud en wijze van uitvoeren van (het programma
van) het evenement.
Artikel 6.3
Het publiek is aansprakelijk voor alle schade die hij door zijn handelen of nalaten veroorzaakt in De
Adelaarshorst aan zaken en/of personen en vrijwaart Go Ahead Eagles voor aanspraken van derden
ter zake.
Artikel 6.4
Go Ahead Eagles is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een - naar
achteraf blijkt - ten onrechte opgelegd stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan
de zijde van Go Ahead Eagles.
Artikel 6.5
De afgelasting, het staken of het niet uitspelen van een evenement dan wel het op grond van een
uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, een voetbalbond of het openbaar gezag spelen zonder
publiek of een deel van het publiek van een evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van
(enig deel van) de prijs van een toegangsbewijs of andere compensatie. Dit geldt ook indien er sprake
is van het verplaatsen van een evenement in tijd of locatie of een beslissing van een bevoegde
(instantie) dat het evenement (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.
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ARTIKEL 7 – SANCTIES & WIJZIGINGEN
Artikel 7.1
Het publiek dat op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huishoudelijk reglement bepaalde,
kan door toezichthouders, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot De Adelaarshorst
worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) De Adelaarshorst worden verwijderd dan wel worden
overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het
toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig
recht op restitutie ontstaat.
Artikel 7.2
Go Ahead Eagles is gerechtigd om een stadionverbod en/of een geldboete van maximaal € 10.000,op te leggen aan een ieder die in of buiten De Adelaarshorst in het kader van een evenement in strijd
heeft gehandeld met het in dit huishoudelijk reglement, bepaalde en/of een strafbaar feit heeft
begaan en/of zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het
evenement wordt geschaad, zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het
civiele recht.
Artikel 7.3
Bij geconstateerde overtreding van een der bepalingen van dit reglement is het ordepersoneel
gerechtigd de betrokkene te verwijderen. Bij verwijdering verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid
zonder dat er recht op restitutie bestaat. In voorkomende gevallen kan door het Go Ahead Eagles
bestuur aan een betrokkene de toegang tot De Adelaarshorst voor een langere periode ontzegd
worden en kan een ivm een overtreding door de KNVB opgelegde boete of aangebrachte schade op
de betrokken toeschouwers worden verhaald. Voor het bepalen van de periode van ontzegging
wordt de geldende ‘richtlijn termijn stadionverbod’ van de KNVB gevolgd. Go Ahead Eagles kan van
deze richtlijn afwijken als een betrokkene meerdere overtredingen van dit huishoudelijk reglement
heeft begaan. Indien de betrokkene daarnaast reeds eerder een stadionverbod opgelegd heeft
gekregen dan kan een levenslange ontzegging worden opgelegd.
Artikel 7.4
Go Ahead Eagles kan dit huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels worden
onmiddellijk na bekendmaking van kracht. Bekendmaking van het huishoudelijk reglement en de
wijzigingen daarvan gebeurt in ieder geval via de website www.ga-eagles.nl.
Artikel 7.5
Indien enige bepaling van dit huishoudelijk reglement nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van dit huishoudelijk reglement volledig van kracht blijven en treedt een nieuwe bepaling
in de plaats van de nietige c.q. vernietigde bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 7.6
Go Ahead Eagles heeft het recht om derden aan te wijzen om datgene wat in dit huishoudelijk
reglement staat (mede) te effectueren.
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