
 

 

Risico’s en verzekeringen 

1. Deelname aan het concours is voor eigen risico 

2. Deelname kan alleen nadat het voertuig tijdig is aangemeld bij de organisatie én als deze 

aanmelding door de organisatie is bevestigd 

3. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen, moet ten minste WA-verzekerd zijn 

4. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen moet voldoen aan de wettelijke vereisten en, indien 

verplicht, APK-gekeurd zijn 

5. De deelnemende voertuigen zijn op geen enkele wijze door de organisatie verzekerd. Ook niet 

tegen beschadigingen door het publiek, andere deelnemers of door voertuigen of personen van 

de organisatie en ook voor schades door de toestand van het terrein en/of het wegdek 

6. Er is geen technische ondersteuning aanwezig voor eventuele technische mankementen of 

startproblemen 

7. … 

Veiligheid op het terrein 

8. Bij het parkeren op het terrein waar het concours plaatsvindt, moeten de aanwijzingen van de 

organisatie worden gevolgd 

9. Op het terrein mag alleen stapvoets worden gereden 

10. … 

Deelname aan het concours 

11. Voor het voertuig dat deelneemt aan het concours is een parkeerplaats gereserveerd 

12. Van elk voertuig is voor de deelnemers een nummerschild beschikbaar 

13. De organisatie zorgt voor een kaart waar de belangrijkste technische gegevens staan van het 

voertuig 

14. De deelnemer is bereid om, indien de organisatie daar om vraagt, de auto te tonen op het 

podium voor het gemeentehuis. Hier kan de organisatie aan de deelnemer een aantal vragen 

stellen over het voertuig 

15. Het is niet toegestaan, tenzij in noodgeval, het terrein met het voertuig vroegtijdig (voor 16.00 

uur) te verlaten 

16. Deelnemers die na 10.30 u arriveren, kan de deelname worden geweigerd door de organisatie 

17. Er is geen correspondentie mogelijk met de jury over de uitslag van het concours 

18. Tijdens de jurering is de eigenaar c.q. bestuurder van het voertuig, bij het voertuig aanwezig om 

vragen te kunnen beantwoorden en om de auto te kunnen openen en mogelijk de motor te 

starten 

19. Foto’s die bij de inschrijving door de deelnemer worden meegestuurd, mogen door de 

organisatie gebruikt worden ten behoeve van publiciteit en voor informatie-voorziening van 

Zuidenveld 

20. De deelnemer heeft bij de aanmelding, ingestemd met bovenstaande voorwaarden 

21. … 


