
 

Reglement optocht 
Lees het reglement goed door voor je je inschrijft. Zorg dat ook de andere deelnemers op jouw 
optochtwagen kennis hebben genomen van het reglement en ernaar handelen. Door deelname aan 
de optocht verklaar je te hebben ingestemd met het reglement. 

We willen allereerst benadrukken dat veiligheid en sfeer samenhangen met jullie eigen inspanningen 
en inzet. Alle optochtdeelnemers dragen hiervoor een verantwoordelijkheid. 

Risico’s en verzekering 
Het is jullie eigen verantwoordelijkheid om de juiste verzekering af te sluiten. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door je deelname aan de optocht. 

Alcohol 
Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen en/of glaswerk te gebruiken gedurende het gehele 
evenement. 

Muziek 
Wordt er muziek gedraaid op jullie optochtwagen? Maak dit kenbaar via het inschrijfformulier. Zo 
kunnen we als organisatie de beste volgorde van wagens bepalen. 

Maximale afmetingen 
De optochtwagen dient een maximale hoogte van 4 m en breedte van 2,55 m te hebben. De 
afmetingen van de wagen moeten zodanig zijn dat de route kan worden gereden en dat geen masten 
en bomen worden beschadigd. In verband met de verkeersdrempels dient, gemeten vanaf de grond, 
de onderkant van de onderste plaat / versiering zich tenminste 35 cm boven het wegdek te bevinden.  

Valgevaar 
Tref voorzieningen die ervoor zorgen dat deelnemers niet uit of van de wagen kunnen vallen. 

Gehuurde/gekochte karren 
Gekochte of gehuurde karren zijn welkom, maar dingen niet mee naar de prijzen. Je moet dit kenbaar 
maken op het inschrijvingsformulier. 

Volg aanwijzingen altijd op 
De organisatie bepaalt de volgorde van de wagens en de opstelling bij aankomst op het plein. Het is 
niet toegestaan om in te halen. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en de politie 
dienen te worden opgevolgd. 

Wagennummers 
Zorg dat de uitgereikte wagennummer duidelijk zichtbaar zijn aan elke zijde van de wagen. 

 

 



 

Ruimte tussen optochtwagens 
Let op de wagens voor en achter je. Zorg dat het gat tussen jullie wagens niet te groot wordt. 

Overlast 
Wagens die overlast veroorzaken worden uit de optocht verwijderd. 

Afval 
Ruim je eigen afval op, zowel tijdens de pauze als onderweg. Tref de nodige voorbereidingen om dit 
mogelijk te maken. Neem bijvoorbeeld vuilniszakken mee op de wagen. 

Rijbewijs 
De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Contactpersoon 
Iedere wagen heeft een contactpersoon, die altijd bereikbaar moet zijn voor de organisatie. Dat mag 
ook de chauffeur zijn. 

Jurering en prijzen 
Alle deelnemers met volledig zelfgebouwde wagens dingen mee naar een prijs. Tegen het einde van 
de optocht worden de winnaars bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
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