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 ● Bezoekers die de toegang tot Made in Asia ontzegd zijn, kunnen niet meer opnieuw binnenkomen en 
kunnen hiervoor onder geen enkele voorwaarde een vergoeding eisen.

 ● De bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of 
nalatigheid berokkenen aan andere bezoekers en personen of aan de installaties op Made in Asia. 
Personen onder begeleiding vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. 
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door andere bezoekers.

 ● Alles wat wijst op enige vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden, alsook 
in het kader van cosplay. Deze opsomming is niet limitatief opgesteld.

 ● Made in Asia staat geen kostuums toe die haatsymbolen bevatten of zich de symboliek van haatgroepen 
toe-eigent, inclusief en niet beperkt tot, historische/fictie-gerelateerde/satirische kostuums die met 
nazisme worden geassocieerd.

ARTIKEL 8 – 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: 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 bewaker van Brussels Expo hetzij een crewlid van de organisatie 
onmiddellijk na te leven.

 ● Categorieën: wapens worden in twee categorieën onderverdeeld:
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Wapens die niet op 
Made in Asia
worden toegelaten

Werkende vuurwapens (zelfs ongeladen), geneutraliseerde of 
gedemilitariseerde wapens, brandwapens, wapens ontworpen voor uitsluitend 
militair gebruik, airsoft-wapens, 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. Airsoft-
wapens zijn niet toegelaten.  Alle werkende vuurwapens, vergunningsplichte 
en verboden wapens volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie 
in beslag genomen worden en PV zal opgesteld worden. 

Toegelaten Wapens Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van piepschuim, karton en dies meer. 
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 “op Made in Asia niet toegelaten wapens”. We gaan Steve van 
Minecraft dus niet tackelen omdat hij met een kartonnen diamanten zwaard 
staat te zwaaien. Die zal niet meteen een cosplayer-saté maken.

U mag, binnen de gebouwen van Brussels Expo, vrij rondlopen met de op 
Made in Asia toegelaten wapens tijdens Made in Asia. Het is verboden 
om met de op Made in Asia toegelaten wapens rond te lopen buiten de 
gebouwen van Brussels Expo. Tijdens uw verplaatsing van en naar Brussels 
Expo dient u de op Made in Asia toegelaten wapens steeds in een afgesloten 
verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak). Het is tevens te allen 
tijde verboden om de op Made in Asiatoegelaten wapens op een bedreigende 
en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen de gebouwen en op 
de terreinen van Brussels Expo. Achtergelaten op Made in Asia toegelaten 
wapens zullen beschouwd worden als verloren voorwerp (zie artikel 11 van 
dit reglement).
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Podium Wapens Namaakwapens die niet in de categorie van “op Made in Asia toegelaten 
wapens” vallen (met uitzondering van airsoft-wapens), doch ook niet als 
Toegelaten Wapen kunnen beschouwd worden (bijv. een nagemaakt wapen 
dat lijkt op een wapen uit Stargate) kunnen enkel gebruikt worden op het 
podium (bijv. in het kader van de cosplay wedstrijd).

De Made in Asia-podiumwapens mogen op het podium gebruikt worden 
voor zover deze niet toegankelijk is voor het publiek, doch u mag hiermee 
niet rondlopen op Made in Asia. Tijdens uw verplaatsing van en naar Brussels 
Expo dient u de Made in Asia-podiumwapens steeds in een afgesloten 
verpakking te plaatsen (bijv. een afgesloten sportzak), omdat je volgens 
de nationale wetgeving niet met wapens mag rondlopen in het openbaar. 
Wanneer u niet op het podium noch in de afgesloten stand bent, dient het 
Made in Asia-podiumwapen opgeborgen te zitten zodat het niet zichtbaar 
is. Het is tevens te allen tijde verboden om de Made in Asia-podiumwapens 
op een bedreigende en/of anderszins gevaarlijke manier te gebruiken binnen 
de gebouwen en op de terreinen van Brussels Expo. Achtergelaten Made in 
Asia-podiumwapens zullen worden beschouwd als verloren voorwerp (zie 
artikel 11 van dit reglement).

Bij twijfel tot welke categorie uw wapen behoort, vermeldt u dit dan aan de kassa, alwaar men u zal doorverwijzen 
naar de bevoegde persoon bij de Weapon Check. Tot deze persoon in kwestie u meegedeeld heeft tot welke 
categorie uw wapen behoort, is het u verboden dit uit zijn afgesloten verpakking te halen.

ARTIKEL 9 – VERLATEN VAN MADE IN ASIA

 ● Alle bezoekers dienen Made in Asia te verlaten ten laatste op het voorziene sluitingsuur van deze dag 
(dagen); zo niet, is hun aanwezigheid niet meer toegelaten en kan een administratieve kost verhaald 
worden. Het verlaten van Made in Asia is alsdan definitief.

 ● Bezoekers die Made in Asia dezelfde dag opnieuw wensen binnen te komen, zijn verplicht een stempel 
te vragen waarmee ze Made in Asia diezelfde dag opnieuw kunnen betreden.

ARTIKEL 10 – NETHEID

 ● Elke bezoeker van Made in Asia verbindt zich ertoe milieuvriendelijk te zijn tijdens zijn bezoek aan 
Brussels Expo: al het afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene afvalbakken.

 ● Kinderverzorging is verplicht op de daartoe voorziene en duidelijk aangeduide plaatsen. 

 ● In Brussels Expo zijn de toiletten duidelijk gesignaliseerd. Het is verboden zijn sanitaire behoefte te 
doen op plaatsen die daar niet voor voorzien zijn.

 ● Het is verboden voorwerpen in de toiletten te werpen. Maandverband, luiers, luierdoekjes e.a. dienen 
in de sanitaire vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

ARTIKEL 11 – VERLOREN VOORWERPEN

 ● Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn bezittingen. Gevonden voorwerpen dienen steeds afgegeven 
te worden bij het secreatriaat van de organisatie. 

 ● Made in Asia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongeval van of met 
de verloren voorwerpen.




