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Deelname aan / verblijf op dit oldtimerevenement geschied geheel op eigen risico.
Tijdens alle evenementen op het terrein zijn de instructies, aanwijzingen, voorschriften
en reglementen van de organisatie van toepassing.
Op en rond het terrein is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens(RVV) van
toepassing, maximum snelheid is 5 km/u.
U dient zorg te dragen voor de juiste verzekering van uw voertuig
Voertuigen dienen uitsluitend bestuurd / bediend te worden door bevoegde personen die
beschikken over de benodigde rijbewijzen en de wettelijke minimumleeftijd bereikt
hebben die noodzakelijk is voor het bedienen / besturen van het betreffende voertuig.
Parkeren dient op de door de organisatie aangewezen plaatsen.
Voertuigen/tenten/caravans/enz. dienen geparkeerd/geplaatst te worden op de daarvoor
bestemde of aangewezen plaatsen.
Wanneer u blijft kamperen met een caravan, woonwagen of ander kampeervoertuig dient
u zich aan de volgende regels te houden:
◦ U dient een goedgekeurde brandblusser bij u te hebben. Hierop wordt gecontroleerd.
◦ Tussen ieder kampeervoertuig moet minimaal 3 meter ruimte zijn.
◦ Er mogen op het showterrein geen caravans of campers geplaatst worden met
uitzondering van woonwagens.
Doorgaande wegen, entree en uitgang van het terrein dienen vrij gehouden worden.
Huisdieren zijn op het terrein toegestaan, indien aangelijnd, gelieve de ontlasting van de
dieren in de afvalbakken deponeren.
De huisdieren mogen NIET over de omliggende weilanden en akkers loslopen, dit om
schade aan gewassen te voorkomen en geen problemen te krijgen met buren, boeren en
kwekers.
Gelieve afval te deponeren in de afvalbakken.
Het is ten strengste verboden om brandstoffen over te hevelen om wat voor reden dan
ook.
Het is verboden met scooters, fietsen, motoren, auto's doelloos rond te rijden.
Aanwijzingen van medewerkers dienen onverwijld te worden opgevolgd.
Na 22.00 uur en voor 09.00 uur mogen voertuigen zich niet verplaatsen op het terrein
zonder toestemming van de organisatie.
Het activiteitenterrein is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers die met hun voertuig
deelnemen aan de activiteiten die daar op dat moment plaatsvinden. Overige bezoekers
dienen zich veilig op te stellen achter de afzetting.
Tractoren die geprepareerd zijn voor trekkertrek / tractorpulling worden niet op het
activiteitenterrein toegelaten.
Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of
vervangingskosten. Indien de betrokkene(n) nog niet de leeftijdsgrens van 18 jaar is
gepasseerd zullen de kosten verhaald worden op de ouders/ verzorger van de
betrokkene(n). Afhankelijk van de situatie zal de politie ingelicht worden.
Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels dan is vereniging “Terheijdense
Oldtimer Vrienden” gemachtigd om middels de door haar aangewezen toezichthouders /
bewaking passende maatregelen tegen overtreders te nemen waaronder het onmiddellijk
verwijderen van het terrein van personen en/of goederen.

Vereniging "Terheijdense Oldtimer Vrienden" is niet aansprakelijk voor diefstal en / of schade
aan personen of goederen, ontstaan tijdens het verblijf op het Oldtimerevenement

