
REGLEMENT OPTOCHT CARNAVALSVERENIGING DE TURFTRAPPERS 
 
01.  Iedere deelnemende wagen dient zich van te voren in te schrijven via het e-mailadres 
van de optochtcommissie:  optocht@turfgat.nl 
 
02.  Tenminste één vertegenwoordiger van de deelnemende groepen dient aanwezig te 
zijn op één van de inschrijf/informatieavonden. 
 
03.  Na inschrijving volgt er een afspraak om de wagen te bezichtigen, tevens wordt dan 
het deelnemers nummer uitgereikt. Dit om tijd te besparen op de dag van de optocht. 
 
04.  Deelnemers aan de optocht mogen geen glaswerk op en rond de wagens gebruiken. Het is verboden 
hooi, stro e.d. van de wagen te gooien tijdens de optocht. 
 
05.  De extra schoonmaakkosten die voortvloeien uit hetgeen hierboven vermeld staat 
zullen worden verhaald op de schuldigen. 
 
06.  Het is verboden gemeente groen en bomen te snoeien. 
 
07.  Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is verboden. 
 
08. Tijdens de optocht is het niet de bedoeling dat de muziek zo hard gezet wordt dat de voorgaande wagen of 
de volgende wagen hun eigen muziek niet kunnen horen, of dat kinderen en ouderen het publiek verlaten door 
het lawaai. Pas het volume dus aan en probeer in de carnavals sfeer te blijven. Geluidsapparatuur mag alleen 
gebruikt worden gedurende de deelname aan de optocht. 
 
Geluidsniveau maximaal 90 decibel. ( volgens vergunning) Hierop gaat op gecontroleerd worden. Bij 
overschrijding volgt uitsluiting deelname.  
 
09.  Een ieder die deelneemt met een wagen aan de optocht wordt geacht dit reglement 
te kennen en onvoorwaardelijk te accepteren. 
 
10. De bestuurder van een tractor, vrachtwagen of personenauto moet(en) een geldig rijbewijs van de 
desbetreffende categorie bezitten. Deelnemende chauffeurs dienen zich bewust te zijn, dat het voorttrekken 
van een wagen in een optocht, corso’s en een feestelijk gebeuren, geheel op eigen risico 
gebeurt. Wij adviseren u een verzekering af te sluiten 
 
11.  Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige 
schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de 
deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade 
van eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. 
 
12.  De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden 
mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of 
nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd 
te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 
 
13. Zet minimaal 4 personen (bij grotere praalwagens 6 personen) van minimaal 18 jaar als wagenbegeleiders, 
om het publiek langs de route op veilige afstand te houden van de praalwagens in de carnavalsoptocht. Bij elk 



wiel moet een persoon lopen om de toeschouwers te beschermen. De wagenbegeleiders dragen een geel hesje 
met reflecterende delen. 
 
14. Na de optocht dient u de straten vrij te houden en de wagen veilig aan de kant te parkeren! Het is niet 
toegestaan op in de bouw te parkeren, dit i.v.m. de overlast. Gelieve de wagen, nadat de mensen zijn afgezet, 
terug te brengen naar de stalling. 
 
15. Tijdens de optocht is het niet toegestaan om af te wijken van de route! Tenzij dit aangegeven wordt door 
de organisatie.  
 
16. Aanrij route naar de optocht, dient rechtstreeks vanuit de stalling naar de opstelling gebeuren. 
 
17. Snoep en/of andere harde voorwerpen mogen niet vanaf de wagens in het publiek gegooid worden. Alleen 
confetti van papier. 
 
18. Het strooien van versnaperingen moet zo worden gedaan, dat daardoor geen letsel of schade aan personen 
of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen. 
 
21. Bij wagens waarop personen worden vervoerd moeten een deugdelijke reling met minimaal 100 cm en met 
tussenruimte van 50 cm ter beveiliging zijn aangebracht. De constructie van de carnavalswagens moet zowel 
voor de deelnemers als het publiek veilig zijn. 
 
22. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de wagens moeten op een veilige manier zijn afgeschermd. 
 
23. De wagens blijven binnen de afmetingen die door de organiserende carnavalsvereniging zijn vastgesteld. De 
organisatie houdt hierbij rekening met de plaatselijke infrastructuur, mogelijkheden en beperkingen. 
 
24. De wagens zijn voorzien van voldoende kleine blusmiddelen voor direct gebruik. De aanwezigheid is 
zichtbaar weergegeven. 
 
25. Tijdens de optocht mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld. 
 
26.  Deelnemers aan loopgroepen met (ook) kinderen van 12 jaar of jonger, worden door ten minste twee 
volwassenen begeleid tijdens deelname aan de optocht. 
 

 Het niet naleven van het reglement kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. 

 

 

Naam groep:  ……………………………………….Datum: ………………………….. 

 

Naam contactpersoon:  ……………………..         Handtekening: ……………………….. 
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