
COSPLAY REGLEMENT JAPANSE TUIN HASSELT 

 

Denkend aan de veiligheid van de bezoekers in de Japanse Tuin, heeft de Stad Hasselt een cosplay-

reglement opgesteld dat ten alle tijden gevolgd moet worden, bovenop de reeds geldende regels in 

de tuin. 

Dit om voor iedereen een aangenaam bezoek te garanderen en ook de natuur in de tuin te 

respecteren. 

Artikel 1: Fietsen, motorrijwielen, voertuigen allerhande 
- Het is ook in de context van cosplay verboden om fietsen, motorwielen, rolschaatsen, 

skateboards of skeelers mee te nemen binnen de Japanse Tuin.  

- De Stad Hasselt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, schade of ongeval 

van fietsen, motorrijwielen en voertuigen allerhande. 

- Rolstoelen en kinderwagens zijn wel toegelaten in de Tuin. Er zijn ook, na reservatie, 2 

rolstoelen aan de inkom van de Tuin beschikbaar. 

Artikel 2: Openbare orde en goede zeden 
- Het is verboden om te roken, zelfs in de context van cosplay. 

- Het is verboden om drugs te gebruiken en verhandelen. 

- Het is verboden om luidruchtige geluidsinstallaties, vuurwerk of ander explosief materiaal 

mee te brengen in de tuin. 

- Alles wat wijst op enige vorm van intimidatie, discriminatie, uitlokking of racisme is ten 

strengste verboden. Deze lijst is niet limitatief opgesteld. 

Artikel 3: Wapenreglement 
- De bezoeker dient ten allen tijde alle toepasselijke wetgeving (zowel nationaal als lokaal) 

inzake wapendracht en -gebruik na te leven. Voormelde wetgeving heeft steeds voorrang 

ingeval van tegenstrijdigheid met dit algemeen reglement. 

- Instructies:  

o U dient ieder verzoek en/of instructie die verband houdt met de wapens die u draagt 

en/of gebruikt en die uitgaan van hetzij een politieman, brandweerman en/of andere 

vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een medewerker van de Japanse 

Tuin onmiddellijk na te leven. 

- Categorieën: Wapens worden in drie categorieën onderverdeeld:  

o Verboden Wapens: 

▪  Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geneutraliseerde of 

gedemilitariseerde wapens, brandwapens, wapens ontworpen voor 

uitsluitend militair gebruik, spring- of valmessen met slot, vlindermessen, 

werpmessen, boksbeugels, dolken, dolkmessen, jachtmessen, alarmwapens, 

vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen, 



degenstokken en geweerstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) 

voor ‘zelfverdediging’, nunchakus, werpsterren en geluiddempers. 

o Toegelaten Wapens: 

▪ Voorwerpen die manifest als speelgoed bedoeld zijn voor kinderen tot 14 

jaar (bijv. een plastieken éénkleurig waterpistool); voorwerpen die er 

manifest niet uitzien als een bestaand wapen (bijv. een lightsaber uit Star 

Wars, een phaser uit Star Trek); zwaarden en sabels die geen deel uitmaken 

van de lijst voorzien onder “Verboden Wapens”.  

o Podium Wapens:  

▪ Namaakwapens die niet in de categorie van “Verboden Wapens” vallen, 

doch ook niet als Toegelaten Wapen kunnen beschouwd worden (bijv. een 

onbruikbaar gemaakt wapen dat lijkt op een wapen uit Stargate) kunnen 

enkel gebruikt worden op het podium (bijv. in het kader van de cosplay 

wedstrijd) of in een afgesloten onderdeel van de fan village.  

o Bij twijfel tot welke categorie uw wapen behoort, kan je best even voor je bezoek 

een mailtje sturen naar japansetuin@hasselt.be. Tot u wordt meegedeeld tot welke 

categorie uw wapen behoort, is het u verboden dit mee te brengen naar de tuin.  

- Gebruik: Voor iedere categorie wapens gelden andere regels:  

o Verboden wapens:  

▪ Het is strikt verboden om enig Verboden Wapen naar de Japanse Tuin mee 

te nemen en/ of er te gebruiken en/of tentoon te stellen. Verboden Wapens 

zullen in beslag genomen worden.  

o Toegelaten Wapens:  

▪ U mag in de Japanse Tuin vrij rondlopen met de Toegelaten Wapens. Het is 

verboden om met de Toegelaten Wapens rond te lopen buiten de Japanse 

Tuin. Tijdens uw vervoer van en naar de Japanse Tuin dient u de Toegelaten 

Wapens steeds in een afgesloten verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten 

sportzak). Het is tevens ten allen tijde verboden om de Toegelaten Wapens 

op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken. 

Achtergelaten Toegelaten Wapens zullen in beslag genomen worden.  

o Podium Wapens:  

▪ De Podium Wapens mogen op het podium gebruikt worden alsook in tenten 

die niet toegankelijk zijn voor het publiek, doch u mag hiermee niet 

rondlopen in de Japanse Tuin. Tijdens uw vervoer van en naar de Japanse 

Tuin dient u de Podium Wapens steeds in een afgesloten verpakking te 

plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak). Wanneer u niet op het podium noch 

in de afgesloten stand bent, dient het Podium Wapen opgeborgen te zitten 

zodat het niet zichtbaar is. Het is tevens ten allen tijde verboden om de 

Podium Wapens op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te 

gebruiken. Achtergelaten Podium Wapens zullen in beslag genomen worden. 

Artikel 4: Kledij 
- Het is verboden om bij toegang en verlaten van de tuin het hele gezicht te bedekken, zodat 

je identiteit niet kenbaar is.  


