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OVERMATIG ALCOHOLGEBRUIK ÉN ALCOHOLGEBRUIK OP 

JONGE LEEFTIJD ZIJN ZOWEL OP KORTE ALS LANGE TERMIJN 

SCHADELIJK VOOR HET LICHAAM EN HET BREIN. JONGEREN 

HEBBEN MEER KANS OP HET ONTWIKKELEN VAN EEN 

VERSLAVING. DAARNAAST VERTONEN JONGEREN ONDER  

INVLOED VAN ALCOHOL EERDER RISICOVOL SEKSUEEL EN 

AGRESSIEF GEDRAG. IN DEZE INFOKAART VINDT U INFORMATIE  

EN TIPS, DIE U ALS ORGANISATOR VAN EEN EVENEMENT  

KUNT TOEPASSEN, OM VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK  

TE STIMULEREN EN MIDDELEN- EN ALCOHOLGEBRUIK ONDER  

DE 18 JAAR TE VOORKOMEN.

DE VOORSCHRIFTEN IN UW EVENEMENTENVERGUNNING  

ZIJN VOOR U VERPLICHT UIT TE VOEREN. IN DEZE KAART  

VINDT U TIPS EN ADVIEZEN RONDOM ALCOHOL EN DRUGS  

BIJ UW EVENEMENT. U BENT PRIMAIR VERANTWOORDELIJK 

VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN VEILIG EVENEMENT.

  DE ALCOHOLWET (1 JULI 2021)  
BEPAALT DAT MEN

•  Geen alcohol mag schenken aan jongeren onder de 18 jaar.
•  Geen wederverstrekking mag toelaten: alcohol doorgeven aan 

jongeren onder de 18 jaar. 
•  Geen all-in prijzen mag hanteren, dit verhoogt het risico op  

overmatig alcoholgebruik. 
•  Geen prijsacties (>25%) met alcoholhoudende dranken mag 

houden (bijvoorbeeld happy hours).

HUISREGELS  

De evenementenvergunning verplicht u om huisregels zichtbaar te De evenementenvergunning verplicht u om huisregels zichtbaar te 
maken bij de ingang van het terrein en bij de bar(s). Voorbeeld van maken bij de ingang van het terrein en bij de bar(s). Voorbeeld van 
huisregels alcohol en drugs:huisregels alcohol en drugs:

•  Alcohol of drugs zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. U 
mag het evenemententerrein op, mits u de producten bij de ingang 
achterlaat. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 

•  Bent u onder invloed van alcohol en/of drugs (te bepalen door  
de organisatie) dan mag u het evenement niet bezoeken. 

•  Onder de 18 jaar en alcohol? Je krijgt een waarschuwing, bij 
herhaling volgt verwijdering van het terrein. Aan dronken bezoekers 
(te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.



JANUARI 2022

U bent als organisator 
verantwoordelijk voor  
het zoveel mogelijk  
wegnemen en beperken  
van veiligheids- en  
gezondheidsrisico’s.

LEEFTIJDSCONTROLE  

De organisatie moet leeftijdscontrole uitvoeren,  De organisatie moet leeftijdscontrole uitvoeren,  
bijvoorbeeld met behulp van:bijvoorbeeld met behulp van:

•  ID swiper en/of leeftijdschecker. 
•  Polsbandjes; voor alleen 18 jaar en ouder of voor beide 

leeftijdsgroepen. Controleer op de geldigheid van de bandjes,  
de bandjes kunnen worden doorgegeven. 

•  Het ophangen of delen van een datum vanaf wanneer de  
bezoeker 18 jaar is. Controle met paspoort of identiteitskaart  
is dan makkelijk en snel. 

Als er geen hulpmiddelen worden gebruikt, moet het voor de 
medewerkers duidelijk zijn vanaf welke geboortedatum, uitgaande 
van de datum van het evenement, legaal alcohol verstrekt mag 
worden aan de bezoeker.

PROMOOT ALCOHOLVRIJ  0.0%

•  Richt een, goed zichtbare, alcoholvrije bar in.
•  Zorg bij alle bars voor een ruime keuze aan alcoholvrije  

drank.  Stel een alcoholvrije drankenkaart op en promoot  
deze, bijvoorbeeld door een duidelijk prijsverschil. 

ETEN  

Verkoop licht verteerbaar voedsel op het terrein. Middelengebruik 
kan de activiteit van de maag beperken: suiker kan slechts tijdelijk 
werken en dextro kan een placebo-effect hebben. Zo verlaagt u de 
kans op bijvoorbeeld flauwte of duizeligheid. En, er is een kleinere 
kans dat bezoekers onder invloed de auto pakken om eten te kopen.

DRINKWATER  

•  Zorg dat er drinkwater aanwezig is. De beschikbaarheid van 
(gratis) kraanwater maakt het risico op gezondheidsincidenten 
door uitdroging kleiner. Indien water (bijvoorbeeld bij toiletten) niet 
geschikt is om te drinken, is het verplicht om dit te vermelden. 

•  Zorg bij alle dance-events voor voldoende (gratis) drinkwater, 
bijvoorbeeld door drinkwater te verkopen of te verstrekken of 
tappunten te plaatsen. 

•  Bij het plaatsen van tappunten kun je uitgaan van 1 drinkwaterpunt 
op 500 bezoekers, maar houdt wel rekening met het soort 
evenement en de omstandigheden waarbinnen dit plaatsvindt. 

•  Zorg bij deze waterpunten voor voorlichting over waterinname 
tijdens XTC gebruik. Meer informatie via preventie@vvgi.nl.

•  Zorg ervoor dat ook de chillout ruimte een waterpunt heeft. 


