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Inleiding  

Het reglement is noodzakelijk om het evenement goed te laten verlopen, te zorgen 

voor veiligheid en plezier bij de deelnemers. De in dit reglement genoemde regels 

zijn van toepassing op de DeltionLAN. Wanneer de crew constateert dat een 

deelnemer zich niet houdt aan de regels zijn zij gemachtigd om zonder 

waarschuwing de deelnemer van de DeltionLAN te verwijderen. 

Onder crew wordt verstaan het Deltion College en de organisatie van de DeltionLAN. 

  



1. Accomodatie 

a. Aanwezigheid in de accommodatie 

Deelnemende personen mogen alleen aanwezig zijn in de aangegeven ruimtes. 

Deze ruimtes worden op de website kenbaar gemaakt. Alle andere ruimtes zijn 

tijdens de LAN verboden terrein. 

b. Openingstijden van de accomodatie 

De openingstijden van de accommodatie worden kenbaar gemaakt op de 

website.  

c. Parkeren 

Auto’s en andere voertuigen kunnen op de hiervoor aangegeven vakken 

worden geparkeerd. De parkeergarages gaan ‘s nachts op slot. 
 

  



2. Deelname 

a. Identificatieplicht 

Iedere bezoeker aan de DeltionLAN moet zich kunnen identificeren met een 

geldig paspoort of identiteitsbewijs. Wanneer u zich niet kunt identificeren kan 

de toegang worden ontzegd.  

b. Meldingsplicht 

Deelnemers dienen zich vooraf aan het evenement te melden bij de 

informatiebalie. 

  



3. Eigen risico  

a. Faciliteiten 

Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op DeltionLAN is op eigen risico van 

de gebruiker. De crew kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 

die voortvloeit uit het gebruiken van de aangeboden faciliteiten. 

b. Diefstal en/of schade 

De crew is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke 

eigendommen. 

c. Verzekering 

Deelnemers zullen indien gewenst zelf een verzekering moeten afsluiten voor 

hun apparatuur. 

 

  



4. Gedrag 

 

a. Vandalisme 

Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt directe 

aangifte bij de politie. Bovendien wordt de deelnemer verdere toegang tot de 

DeltionLAN en eventuele komende evenementen ontzegd. Bij beschadiging van 

het terrein of de gebouwen door ongepast gedrag zal de schade die de crew 

hierdoor ondervindt verhaald worden op de dader. 

b. Onenigheden 

In het geval van een onenigheid tussen twee of meer personen zullen de 

betrokken personen tot de orde geroepen worden. Indien de crew dit nodig 

acht, kunnen de personen worden verwijderd van het terrein, en de toegang tot 

het evenement worden ontzegd. 

c. Afval 

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken / 

containers. Deze staan door de hele ruimte verspreid. Het maken van rommel, 

in welke vorm dan ook zal worden bestraft. Aan het einde van het de 

DeltionLAN dient de plek van de bezoeker schoon achter te worden gelaten. 

d. Apparatuur 

Het is niet toegestaan zelf routers, switches of hubjes aan te leggen binnen het 

netwerk. 

e. Roken 

Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken. Op de website zal 

worden aangegeven waar er in de accommodatie gerookt mag worden 

(wanneer mogelijk). 

f. Geluidsniveau 

Het is niet toegestaan om luidsprekers mee te nemen. Tijdens het roken buiten 

de accommodatie dient rekening te worden gehouden met de omliggende 

bewoners. 

  



5. Brand Preventie 

De crew van DeltionLAN kan te allen tijde preventief te werk gaan, indien de kans 

bestaat dat brand kan voorvloeien uit de activiteiten van een deelnemer. 

  



6. Apparatuur 

 

a. Andermans eigendommen 

Zit NIET aan andermans eigendommen zonder diens toestemming. 

b. Eigen Servers 

Het aansluiten van een eigen server is toegestaan, mits er toestemming voor is 
gegeven door de crew. De server dient geplaatst te worden op de door de crew 
aangewezen locatie.  

 
 

  



7. Eten en drinken 

 

a. Meebrengen eigen consumpties 

Het meebrengen van eten en drinken is toegestaan. 

b. Verkoop en reclame 

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen (zoals hardware, 

UTP, stekkerdozen enz.) te verkopen zonder toestemming van de crew. 

Reclame uitingen voor commerciële bedrijven zijn verboden, hieronder vallen 

banners, vlaggen etc. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële 

waarschuwing en bij het negeren daarvan, verwijdering van het terrein zonder 

terugbetaling van het toegangsgeld. Uitzondering op deze regel zijn de reclame 

uitingen van bedrijven die de DeltionLAN sponsoren.  

c. Catering 

De catering wordt verzorgd door de crew.  

 

  



8. Illegale activiteiten 

 

a. Wapens 

Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. 

b. Computercriminaliteit 

Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig 

toegang verschaffen tot, of schade toebrengen aan computers en/of andere 

apparatuur van bezoekers, crew, school, etc.. Er wordt hierop streng toezicht 

gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) 

netwerkverkeer.  

c. Eigen risico 

Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of 

stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de crew, is volledig op eigen 

risico van de deelnemer. De crew kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor 

verlies, diefstal of schade aan de computer, data of andere spullen van de 

deelnemer. 

d. Schade 

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de 

deelnemer wordt toegebracht aan de crew, haar netwerk, het stroomnet, de 

locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de crew (stoelen, tafels, e.d.) de 

internet provider en andere externe partijen. 

e. Vrijwaring 

Deelnemer vrijwaart de crew voor alle aanspraken van derden die verband 

houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten 

tijdens het evenement. De crew is niet verantwoordelijk voor de data op het 

netwerk; zij biedt alleen de faciliteiten. 

  



f. Cheaten 

Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan een computergame tijdens het 

evenement is verboden. De crew bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of 

oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding 

gedurende een competitie, wordt de deelnemer uitgesloten van verdere 

deelname aan de competitie. Bij een geconstateerde overtreding in overige 

gevallen, zal de crew in overleg een passende maatregel zoeken. Bij 

herhaaldelijk gedrag kan de crew overwegen de persoon in kwestie te 

verwijderen, wegens verstoring van het evenement. 

 

g. Machtiging tot onderzoek 

De Crew behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de 

algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de 

gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op 

het netwerk worden onderzocht. De deelnemer machtigt de crew hierbij om 

samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van 

vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van 

inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van 

andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving 

van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan 

bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende 

informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met 

inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving. 

 

  



9. Alcohol / verdovende middelen 

 

a. Alcohol 

Het gebruik van alcohol op DeltionLAN is niet toegestaan. Wanneer de crew 

constateert dat een deelnemer alcohol heeft genuttigd, kan de crew overgaan 

tot verwijdering van de deelnemer.  

b. Verdovende middelen 

Gebruik van drugs is niet toegestaan. 

 

  



10. Brandbestrijding / evacuatie 

 

a. Voorzorgsmaatregelen 

Zorg dat je hardware zo aangesloten is dat de kans op brand tot een minimum 

beperkt wordt. Zorg dat warmtebronnen zoals adapters op een veilige plek 

liggen. Haspels en eigen stekkerdozen zijn niet toegestaan! 

b. Wat te doen bij brand 

1. Waarschuw iemand van de crew! 

2. Verlaat het gebouw op aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners. 

3. Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners ten alle tijden op. 

 

  



11. Bezoek 

 

a. Algemeen 

Het is toegestaan om DeltionLAN te komen bezoeken. De crew heeft al het 

recht om de bezoeker van het evenement te verwijderen. 

b. Overlast 

Bij overlast wordt de bezoeker van het terrein verwijderd, wanneer dit aanhoudt 

word de politie ingeschakeld. 

 

  



12. Overig 

 

a. Vragen 

Vóór de LAN kun je met vragen terecht op www.deltionlan.nl of mailen naar 

lanparty@deltion.nl. Tijdens de LAN kun je terecht bij de informatiebalie. 

b. Informatievoorziening 

Tijdens de LAN zal er op de website informatie beschikbaar zijn over het 

netwerk, de competities en de DeltionLAN. 

c. Reglement 

De crew behoudt zich elk recht voor om een wijziging door te voeren in dit 

reglement zonder dit te melden. Wanneer er zich zaken voordoen die niet in het 

reglement zijn beschreven bepaalt de crew hoe hierop wordt gehandeld. 

d. Privacy 

Als een deelnemer zich registreert bij de DeltionLAN worden er een aantal 

persoonlijke gegevens opgeslagen. De beheerders van de database doen er 

alles aan om deze gegevens veilig te bewaren en alleen beschikbaar te stellen 

aan crewleden die daar rechten voor hebben. Deze crewleden kunnen (een 

deel van) de gegevens bekijken om, onder andere, de volgende redenen: - 

Controle of een deelnemer betaald heeft - Controle of een deelnemer 

ingeschreven is voor een LAN - Het verzenden van informatie aan de 

deelnemer - Het contact opnemen met de deelnemer in geval van vragen, 

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

  



13. Aangeboden diensten 

 

a. Diensten 

Tijdens de DeltionLAN zal de crew voor netwerk, stroom en zitplaatsen zorgen.  

b. Overmacht 

Toch kan het voorkomen dat één of meerdere diensten (tijdelijk) niet 

beschikbaar zijn tijdens de LAN. Een aantal oorzaken kunnen zijn: - 

stroomuitval - technische storing - brand - wateroverlast – ontruiming. In 

gevallen van overmacht zal de crew er alles aan doen om het evenement zo 

snel mogelijk voort te zetten. 

c. Teruggave van entreegeld 

In verband met gemaakte onkosten kan er geen restitutie plaatsvinden van het 

entreegeld. 


