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START TICKETVERKOOP PUKKELPOP
De ticketverkoop start op woensdag 28 maart om 13.00u via www.pukkelpop.be en
www.proximusgoformusic.be. Op de website van Pukkelpop kan je, naast festivaltickets, ook
eet- en drankbonnen of een van de verschillende kampeerformules aankopen.

PRIJS EET- EN DRANKBONNEN ONGEWIJZIGD
De prijs voor eet- en drankbonnen blijft dezelfde als voorgaande jaren. Een Food & Drinks
voucher kost in voorverkoop €50 voor 20 stuks, op het terrein zelf betaal je €15 voor 5 Food &
Drinks tickets. De voorverkoop van de Food & Drinks vouchers loopt tot en met dinsdag 31 juli
2018 via www.pukkelpop.be.

PRIJS TICKETS
Een dagticket kost €100.
In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn), €5,5 servicekosten, €1,5
mobiliteitsbijdrage en 2 dagen kamperen op Camping Relax (exclusief €10
afvalwaarborg).
Een combiticket kost €205.
In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS & De Lijn), €5,5 servicekosten, €1,5
mobiliteitsbijdrage en 4 dagen kamperen op Camping Relax (exclusief €10
afvalwaarborg).
De organisatie waarschuwt voor ticketfraude en vraagt met klem om tickets enkel via de
officiële kanalen te kopen.

LOGEREN TIJDENS PUKKELPOP
Wie graag blijft logeren tijdens Pukkelpop kan kiezen uit verschillende
overnachtingsmogelijkheden.
Gratis kamperen
Gratis kamperen kan, zoals altijd, op Camping Relax. Dit kampeerterrein ligt op
wandelafstand van het festivalterrein, maar er rijden ook festivalshuttles van en naar het
festivalterrein.
Camping Relax is toegankelijk voor iedereen met een geldig dag- of combiticket. Het
gratis campingticket kan worden besteld tijdens de aankoop van een festivalticket. Ook
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late(re) beslissers kunnen makkelijk een gratis campingticket bestellen via
www.pukkelpop.be
Camping Chill
Voor Camping Chill betaal je €25, ongeacht of je een dag- of combiticket hebt. Uiteraard
blijven alle faciliteiten (douches, wc’s, wc-papier, warm water, microgolfovens,
etc.) gratis.
Camping Chill ligt aan de overkant van het festivalterrein. Zolang de voorraad strekt
kan je dit campingticket ook achteraf aankopen.
Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop: “Camping Chill wordt betalend maar gratis
kamperen kan uiteraard nog steeds. Camping Relax blijft gratis en heeft net dezelfde faciliteiten
als Camping Chill, enkel de wandelafstand is wat groter. Bovendien rijden er op regelmatige
tijdstippen gratis festivalshuttles van en naar het festivalterrein.”
Camping Relax+
In het glampingaanbod van Pukkelpop zijn er dit jaar 3 nieuwkomers. Naast de
bestaande accommodaties kan je nu ook kiezen voor My Molo, Festicabin of The
Snoozer.

NIEUW: AFVALWAARBORG
De organisatie start dit jaar met een grootschalig experiment op haar campings.
Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop: “De jaarlijkse afvalberg op de kampeerterreinen
blijft, ondanks alle campagnes, de achilleshiel van zowat alle grote Europese festivals. In het
kader van verdere afvalsensibilisering voeren we vanaf dit jaar een afvalwaarborg in voor
kampeerders: een Recycling Deposit. Deze Recycling Deposit bedraagt €10 en kan op
eenvoudige wijze integraal worden gerecupereerd.”
Recycling Deposit recupereren
Op de officiële PKP-kampeerterreinen (Camping Chill, Camping Relax en Camping Relax+) kan
de festivalbezoeker bij elke Recycle Point of campingmedewerker twee soorten vuilniszakken
bekomen: eentje voor restafval, eentje voor PMD (plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkarton). De bedoeling is om tijdens het verblijf afval (beter en correct) te
sorteren.
Terugbetaling waarborg
Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop: “De terugbetaling van de afvalwaarborg
gebeurt automatisch na afloop van het festival. Het bedrag wordt teruggestort op het
rekeningnummer van de persoon die de festivaltickets heeft besteld. Op voorwaarde natuurlijk
dat de festivalganger in kwestie zijn afval gesorteerd heeft binnengebracht in een Recycle Point
(restafval of PMD) en zijn polsbandje daar liet inscannen.”
Voor het verdere gemak van de festivalganger wordt de Green-ID vanaf deze editie
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geïntegreerd in de polsbandjes. Het principe blijft verder hetzelfde: lege bekers of flesjes
verzamelen levert drankbonnen op.

REEDS BEVESTIGD
O.a. Kendrick Lamar, Arcade Fire, The War On Drugs, Imagine Dragons, Oscar And The Wolf,
Dua Lipa, N.E.R.D, Bazart en Travis Scott zorgen voor de felle kleuren op de affiche. Het aantal
(officieel) bekendgemaakte namen staat op 98. Deze line-up is niet compleet. Meer namen
worden in de loop van de volgende weken bekendgemaakt.
Pukkelpop 2018 is van woensdag 15 augustus tot en met zaterdag 18 augustus op de
festivalweide van Kiewit, Hasselt. Meer informatie vind je op www.pukkelpop.be.
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