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BELANGRIJKE INFO: TASSENVERBOD VAN KRACHT 
Houd er rekening mee dat vanwege veiligheidsredenen grote tassen of rugzakken het Goffertpark 
niet in mogen. Tassen die maximaal het A4-formaat (21 x 30 cm) zijn en die niet dikker zijn dan 10 
centimeter, mogen wel mee naar binnen. We raden aan om alle onnodige items thuis te laten om de 
doorstroming te verbeteren; hoe minder je meeneemt naar het concert, hoe sneller je voorbij de 
toegangscontrole komt. 
 
KLUISJES / GARDEROBE 
Op het station Nijmegen Centraal is tegen betaling een beperkt aantal kluisjes beschikbaar. Ook is er 
nabij het Goffertpark tegen betaling een zeer beperkt aantal kluisjes beschikbaar waar kleine items 
opgeborgen kunnen worden. Deze bevinden zich buiten het de ingang van het Goffertpark. Het is 
helaas niet mogelijk om tussendoor spullen uit je kluisje te halen aangezien deze zich buiten het 
concertterrein bevinden en je het terrein niet tussendoor kunt verlaten. Dit komt doordat je ticket 
slechts één keer bij de toegangscontrole gescand kan worden. 
 
Houd er rekening mee dat de kluisjes uitverkocht kunnen raken en grote tassen niet mee het 
concertterrein op mogen. We raden aan om alle onnodige items thuis te laten: hoe minder je 
meeneemt naar het concert, hoe sneller je voorbij de toegangscontrole komt. 
 
TOILETTEN 
Er zijn op meerdere locaties op het terrein toiletten aanwezig, deze zijn op het terrein aangegeven 
met borden en zijn daarnaast terug te vinden op de plattegrond van het Goffertpark. 
 
EHBO 
Er zijn op meerdere locaties op het terrein EHBO posten aanwezig, deze zijn op het terrein 
aangegeven met borden en zijn daarnaast terug te vinden op de plattegrond van het Goffertpark. 
 
LATER NAAR BINNEN 
Het is geen probleem om later dan de aanvangstijd van het concert te arriveren: je krijgt met een 
geldig ticket de hele avond toegang tot het evenemententerrein. 
 
WAAR STAAT HET PODIUM 
Het podium staat aan de zuidkant van het park, tegenover de ingang van het terrein zoals ook 
aangegeven op de plattegrond van het Goffertpark. Je loopt er recht tegenaan na binnenkomst.  
 
MINDERVALIDENPLATFORM / ROLSTOELPLATFORM 
Het mindervalidenplatform / rolstoelplatform is toegankelijk voor bezoekers die een rolstoel- en 
begeleidersticket hebben gekocht. Met een rolstoel- of begeleidersticket krijg je gegarandeerd 
toegang tot het platform. Het rolstoelplatform is voor beide dagen volledig uitverkocht. Je mag met 
een rolstoel of rollator wel gewoon het terrein op.  
 
WAT MAG IK MEENEMEN? 
In de huisregels kun je vinden welke voorwerpen wel en niet zijn toegestaan op het concertterrein. 
We raden je wel aan om alle onnodige items thuis te laten: hoe minder je meeneemt naar het 
concert, hoe sneller je voorbij de toegangscontrole komt en hoe sneller je kunt genieten van het 
concert. 
 



 

KRUKJE / KLAPSTOEL MEENEMEN 
Je bent van harte welkom om een kleedje meenemen om op te zitten. Vanwege veiligheidsredenen is 
het niet toegestaan om een krukje of klapstoel mee te nemen. 
 
MEDICIJNEN MEENEMEN 
Het is enkel op vertoon van een medicijnenpaspoort of medische verklaring toegestaan om 
medicijnen en/of injectienaalden mee te nemen naar het concert. 
 
ETEN EN DRINKEN 
In het Goffertpark wordt een ruim assortiment aan eten en drinken verkocht. Op de plattegrond van 
het Goffertpark staat aangegeven waar de food- en drankstands zich bevinden.  Heb je een allergie of 
volg je een aangepast dieet? Er zijn op aanvraag allergeenlijsten in te zien bij iedere cateraar. 
 
Je mag een flesje water, van maximaal 0,5L, zonder dop mee naar binnen nemen. Let er op dat 
flesjes van hard plastic (bijvoorbeeld Doppers) niet worden toegestaan. Verder is het niet toegestaan 
om zelf eten en drinken mee te nemen, hier wordt bij de toegangscontrole op gecontroleerd. Bij de 
toiletten zijn watertappunten. Voor bezoekers die vanwege medische redenen zelf eten en/ of 
drinken mee willen nemen, wordt op vertoon van een medicijnpaspoort een uitzondering gemaakt. 
 
PARAPLU/ZONNEBRAND MEENEMEN 
We hopen natuurlijk op zonnig weer met aangename temperaturen! Mochten de voorspellingen nu 
toch regenachtig zijn, neem dan een regenjas of poncho mee. Paraplu’s worden vanuit 
veiligheidsredenen niet toegestaan. 
 
Vergeet niet om je bij zonnig weer goed in te smeren. Het is toegestaan om zonnebrand mee te 
nemen. 
 
KOLVEN 
Het is mogelijk om te kolven bij de EHBO posten op het terrein, deze zijn aangegeven op de 
plattegrond van het Goffertpark. Houd er wel rekening mee dat gekolfde melk hier niet kan worden 
bewaard. 
 
FEUERZONE 
Bezoekers die een FEUERZONE ticket hebben gekocht kunnen door een aparte ingang naar binnen. 
Deze ingang staat aangegeven boven zowel de rode als blauwe entree. Hier krijg je een speciaal 
polsbandje waarmee je toegang krijgt tot de FEUERZONE. Om de FEUERZONE te bereiken moet je het 
veld overstreken richting het podium. Vervolgens kun je via de rechter- en linkerkant de FEUERZONE 
betreden. 
 
MERCHANDISE 
Er wordt bij verschillende stands op het concertterrein en buiten het terrein naast de box office 
merchandise verkocht. Deze merchandise stands zijn terug te vinden op de plattegrond van het 
Goffertpark. 
 
VERKOOP TABAK 
Er wordt op het concertterrein geen tabak verkocht. Je kunt wel je eigen sigaretten meenemen. 
 
TERREIN TUSSENDOOR VERLATEN 
Omdat je ticket slechts één keer gescand kan worden is het helaas niet toegestaan om het 
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concertterrein tussendoor te verlaten. Indien je het concertterrein om welke reden dan ook verlaat is 
het niet mogelijk om op een later tijdstip nogmaals naar binnen te gaan. 
 
MUNTEN 
Op het terrein betaal je eten en drinken met munten. Deze munten zijn verkrijgbaar bij de 
muntkassa’s, waar deze zich op het terrein bevinden is terug te vinden op de plattegrond van het 
Goffertpark. De munten kunnen enkel worden met contant geld en met pin worden afgerekend. De 
munten zijn enkel op de avond van het concert. De munten kunnen tot een half uur na afloop van 
het concert worden ingeleverd bij de muntkassa’s tegenover de entree op het concertterrein. 
 
OORDOPPEN 
Bij alle barren op het concertterrein zijn oordoppen te koop. 
 
VERLOREN / GEVONDEN VOORWERPEN 
Tijdens het evenement worden de gevonden voorwerpen verzameld door het beveiligingspersoneel 
bij de hoofdentree. Na het evenement worden de gevonden voorwerpen overgedragen aan de 
Gemeente Nijmegen en worden ze verzameld op deze website: https://ilost.co/nl/org/gemeente-
nijmegen. 
 
HUISREGELS 
Bij dit concert gelden de huisregels van eendaagse outdoor evenementen. Klik hier voor de 
huisregels. 
  
> Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen over het concert van Rammstein? Neem dan contact 
op met onze Klantenservice. 
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