HUISREGELS STICHTING SINTERKLAAS IN AMSTERDAM
Stichting Sinterklaas in Amsterdam is als organisator van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in Amsterdam
verantwoordelijk voor het ordelijk en veilig verloop van het evenement. De Gemeente Amsterdam verleent de
organisatie hiervoor ieder jaar een vergunning, waarin strikte voorschriften staan, waar de organisator zich
aan dient te houden.
Om het bovenstaande te kunnen borgen heeft het bestuur van de Stichting Sint in Amsterdam, in haar
hoedanigheid als Vergunninghouder van dit evenement, huisregels vastgesteld.
HUISREGELS TIJDENS DE SINTERKLAASINTOCHT
Artikel 1: Definities
Vergunninghouder:
Evenement:
Evenemententerrein:

Stichting Sinterklaas in Amsterdam als organisator van de Sinterklaasintocht.
De Sinterklaasintocht binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.
Het gebied dat door de Gemeente Amsterdam is aangewezen, waarbinnen de
Vergunninghouder het Evenement mag organiseren.

Artikel 2: Toepasselijkheid regels
Deze huisregels zijn van toepassing op een ieder die zich binnen of in de directe omgeving rondom het
Evenemententerrein bevindt.
Artikel 3: Toepasselijke regelgeving
1. Een ieder is verplicht alle op het Evenemententerrein geldende wettelijke, door de overheid gestelde
regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de APV Gemeente Amsterdam, de voorschriften en
ontheffingen behorende bij de verleende evenementvergunning en door de Vergunninghouder gestelde
Huisregels in acht te nemen.
2. Overtreding van de Huisregels van Stichting Sinterklaas in Amsterdam wordt aangemerkt als een
onrechtmatige daad jegens de Vergunninghouder, evenals een overtreding van door de overheid gestelde
regels die de Vergunninghouder raken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de overtreding zal de
Vergunninghouder overgaan tot civiele aansprakelijkheid van de overtreder, op wie alle kosten worden
verhaald.
Artikel 4: Opvolgen aanwijzingen Vergunninghouder
Een ieder die zich binnen of in de directe omgeving van het Evenemententerrein bevindt is verplicht;
a. zich overeenkomstig de bepaling van de Huisregels van Stichting Sinterklaas in Amsterdam te gedragen;
b. zich te gedragen overeenkomstig het gestelde door de Vergunninghouder in communicatie-uitingen, zoals
borden, flyers, displays etc.;
c. aanwijzingen op te volgen die door of namens de Vergunninghouder door middel van woorden, gebaren of
tekens worden gegeven;
d. informatie te geven die door of namens de Vergunninghouder wordt gevraagd.
Artikel 5: Regels binnen en in de directe omgeving van het Evenemententerrein
Het is binnen het Evenemententerrein, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Vergunninghouder, niet toegestaan;
a. reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te (laten) brengen en vlugschriften, drukwerken, circulaires of
afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken;
b. in het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
c. enige openbare inzameling of collecte te houden;
d. evenementen, vermakelijkheden, bijeenkomsten en demonstraties te houden of te organiseren;
e. foto-, video- en filmopnamen te maken, anders dan voor eigen gebruik, dan wel op enige wijze
beschikbaar te stellen aan derden;
f. commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;
g. te venten of te colporteren.
Artikel 6: Aanvullende regels met betrekking tot intocht over water
Gedurende de intocht over het water, zijn naast de algemene vaarregels ook de volgende specifieke
vaarregels van kracht:
a. kinderen onder de zeven jaar zijn verplicht een zwemvest te dragen.
b. iedere opvarende moet een eigen zitplaats aan boord hebben. Vaartuigen die hier niet aan voldoen,
worden verwijderd.
c. schippers zijn verplicht vrij zicht rondom de stuurpositie te hebben.
d. het is niet toegestaan tussen de toezichthoudende vaartuigen en de boot van Sinterklaas te varen.
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Artikel 7: Handhaving
Bij overtreding van een bepaling van deze Huisregels is de Vergunninghouder bevoegd, de volgende
sancties op te leggen;
het melden van bepaalde (onveilige, onordelijke of (milieu)bedreigende) situaties en het constateren
bij het bevoegd gezag melden van overtredingen;
een activiteit laten onderbreken of stopzetten;
de overtreder verwijderen van het Evenemententerrein of doen laten verwijderen;
civiele aansprakelijkheidstelling overeenkomstig artikel 3, tweede lid.

Artikel 8: COVID-19 regels
Tijdens alle activiteiten georganiseerd door de SSIA zijn van toepassing en gelden de voorschriften en
regels, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid, dan wel aangevuld dan wel aangevuld door het
bevoegd gezag dan wel de SSIA.
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