
HUISREGELEMENT  

 
******************************************************* 

Huishoudelijk reglement Tractorpulling Zele 
Om de veiligheid van alle bezoekers, renners en medewerkers te garanderen dringen zich enkel regels op die 

we hieronder voor U op een rijtje zetten. 

" Open vuur en vuurwerk zijn verboden 
" De wedstrijdruimte (Parc Fermé) is verboden toegang voor onbevoegden 

" Verkoop van waren met commercieel belang zonder toestemming van de organisatie is verboden 
" Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van 

verwijdering van het terrein. 
" De organisatie en/of de beveiliging kan om uw legitimatiebewijs vragen. Indien u dit niet kan of wil tonen, 

kan u van het terrein verwijderd worden en/of overgedragen aan de politie. 
" Aan personen onder 16 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken 

" Drugs en wapens zijn verboden. iedereen die op drugs of wapens betrapt wordt, wordt vastgehouden en 
overgedragen aan de politie. 

" Betreden van het terrein is op eigen risico. 
" De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal . 

" Het is mogelijk dat wegens onvoorziene omstandigheden zoals het weer de wedstrijd wordt aangepast of 
gedeeltelijk afgelast. In dit geval worden geen kosten terugbetaald zoals tickets en dergelijke. 

 
Aanvullend huishoudelijk reglement voor het Rennerskwartier 

" Het rennerskwartier is toegankelijk 14 augustus vanaf 14 uur. 
" Toegekomen teams worden naar hun plaats in het rennerskwartier begeleid door mensen van de organisatie. 

Per team is een aangepaste plaats voorzien. 
" Onnodige voertuigen worden niet toegelaten in het rennerskwartier en verwezen naar de hoofdparking bij de 

overige bezoekers. wij voorzien hier plaats voor één vrachtwagen en één personenwagen. 
" Ieder team krijgt de nodige bandjes voor Parc Fermé, personen zonder bandje komen het terrein niet op via 

de ingang van de specials en moeten de kassa passeren. 
" Het Parc Fermé wordt gecontroleerd door security en stewards. Personen die zich onverantwoord in de 

gesloten zone bevinden (zonder bandje) zullen gevraagd worden het terrein te verlaten. 
" Het proef/warm draaien mag enkel in deze voorziene zone gebeuren. 

" De tractoren mogen nooit op eigen kracht in het rennerskwartier rijden. Dit dient te gebeuren met een 
sleeptrekker. 

" In het rennerskwartier mogen geen nachtelijke feesten georganiseerd worden. Open vuren, BBQ, enz... zijn 
zoals eerder reeds vermeld volledig verboden.  

" Het is verboden met gemotoriseerde voertuigen van eender welke aard tussen de bezoekers te rijden. Quads 
en dergelijke zijn enkel toegelaten in het rennerskwartier en dan enkel om eventueel materiaal zoals 

startmotoren naar de startpositie te brengen. Dit is van toepassing zowel in het rennerskwartier als in de 
bezoekerszone. 

" Personen onder de 16 jaar mogen geen voertuigen besturen. 
" Het is verboden een voertuig te besturen en/of deel te nemen aan de wedstrijd als men alcoholische drank 

genuttigd heeft. 
" Er mag geen olie worden geloosd tenzij deze deugdelijk wordt opgevangen en afgevoerd. 

" Alle tractoren dienen te voldoen aan de normen en regels opgelegd door het BKTV reglement.  
" Trucks die deelnemen aan de truckshow dienen aanwezig te zijn op 15/08 voor 11h. 

" Na 22h mogen de wettelijke geluidsnormen niet overschreden worden . 
(ook geen claxons) 

 
 

Parking bezoekers: 
Wij vragen u ten allen tijde de richtlijnen en aanwijzingen van onze medewerkers en security op te volgend. 

Parkeren en toegang tot het TP-Terrein: 
" Parkeer uw auto in de parkeervakken of op de toegewezen plaatsen (Indien u hier niet aan voldoet riskeert u 

een weggesleepte auto. Kosten zijn voor uw rekening) 

" Neem geen giftige , licht brandbare of licht explosieve materialen mee naar binnen. 
" Neem geen huisdieren mee naar binnen. 

http://gateway.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7CIndien&t=18&did=18&uid=0&type=bl&subid=bdraw&rkw=Indien&rurl=http%3A%2F%2Fwww.tractorpullingzele.be%2FHuisregelement.htm&domain=tractorpullingzele.be&lnktype=10&v=0.129&lang=eng&browser=IE_11&country=BE&_=1462006885084


Toegangskaartjes:  
" Reeds aangeschafte toegangskaarten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. 

Beveiliging: 
" Medewerkers van de Security zijn bevoegd om jassen en tassen te controleren. 

" Securitypersoneel, eventueel bijgestaan door politiediensten kunnen besluiten(preventief) te 
fouilleren/visiteren. 

" U bent verplicht zich op verzoek te legimenteren. 
" Indien u zich niet aan bovenstaande houdt, is onze Security gerechtigd u van de locatie te verwijderen. 

" Indien hier noodzaak toe bestaat, is de organisatie gerechtigd het hele terrein te ontruimen. 

 
Geen schadevergoeding: 

" Het bezoeken van Tractorpulling Zele geschiedt geheel op eigen risico. 
" VZW Tractorpulling Zele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, uit welke hoofde dan ook. Het 

gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. 
" VZW Tractorpulling Zele is niet aansprakelijk voor beschadiging van voertuigen of eventuele aanrijdingen. 

" Wanneer de organisatie besluit dat het evenement niet verder kan doorgaan wegens overwachte 
omstandigheden, zoals weersomstandigheden, worden geen tickets of andere kosten terug betaald. 

Rechten Beeld en Geluid 

Het is niet toegestaan om beeld-en/of geluidsopnamen van dit evenement openbaart te maken zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van VZW Tractorpulling Zele. 

Vzw Tractorpulling Zele wenst iedereen een aangenaam bezoek aan onze wedstrijd. 

Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar onze website: 

www.tractorpullingzele.be 

Voor de organisatie : Organisator Heirman Dirk 

 


