
         

Algemene Voorwaarden  
CARNAVALSOPTOCHT LOERENDONCK 2023 

1. Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico van de inschrijver en deelnemer.    
2. Aansprakelijkheid: De Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor welke schade dan ook.         
3. Leeftijd: Bestuurders van bromfietsen dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben en moeten een helm dragen. 

Tevens dienen zij in het bezit te zijn van een geldig bromfietscertificaat. Bestuurders van tractoren moeten 18 
jaar zijn dan wel in het bezit van een geldig tractorrijbewijs. Andere bestuurders dienen van te voren  
toestemming te hebben gekregen van de organisatoren van de optocht.   

4. Verzekering: De eigenaar / bestuurder van WAM*-plichtige voertuigen, zoals tractoren en bromfietsen, dient 
voor een geldige WAM-verzekering zorg te dragen. Een kopie van het verzekeringsbewijs, alsmede een kopie 
van het rijbewijs dient aan het inschrijfformulier te worden toegevoegd. 

5. Drugs/drank:Zowel tijdens de optocht als voor de optocht mag door geen enkele bestuurder 
alcoholhoudende dranken of andere geestverruimende middelen worden gebruikt danwel dit te vervoeren. 
Aan het einde van de optocht kan door het politieteam Midden- en Westbrabant een blaastest worden 
afgenomen. 

6. Gedrag: Onsmakelijke voorstellingen, aanstootgevend gedrag, discriminerende uitlatingen / teksten zal 
uitsluiting van ( verdere ) deelname tot gevolg hebben.     

7. Route 1:Zonder voorafgaande toestemming van de organisatie en/of het bevoegd gezag mag niet van de 
aangegeven route worden afgeweken. Eventuele aanwijzingen en/of bevelen van politie / verkeersbegeleiders 
dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 

8. Route 2: Een deelnemer aan de optocht behoudt gedurende de gehele optocht zijn plaats in de stoet. Inhalen 
of ingehaald worden is zonder toestemming van de werkgroep Karnavalsoptocht Loerendonck niet 
toegestaan. 

9. Route 3: Pech of ander oponthoud dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de werkgroep 
Karnavalsoptocht Loerendonck. 

10.Route 4: Iedere deelnemer bewaard constant een redelijke afstand van zijn voorganger. 
11. Route 5: Met geen enkel voertuig mag met een snelheid van hoger dan 20 km/uur worden gereden, maar elk 

voertuig moet wel in staat zijn om tenminste loopsnelheid te halen. 
12.Route 6: Deelnemers dienen minstens 15 minuten vóór de start van de optocht gereed te staan.  
13.Route 7: Opvoeren van een leutige actie mag andere deelnemers en de voortgang optocht niet hinderen of 

belemmeren. 
14.Veiligheid 1: De aan de optocht deelnemende voertuigen dienen rijtechnisch in goede staat te verkeren. Met 

name een goede stuurinrichting en goed werkende remmen zijn van belang. Deelnemers dragen altijd zelf de 
verantwoordelijkheid van deugdelijkheid en totale stabiliteit van het bouwsel als geheel van de constructie.  

15.Veiligheid 2: Het gebruik van verwarmingselementen dan wel andere brandgevaarlijke situaties is verboden.  
16.Veiligheid 3: Voor de categorie wagens is het verplicht om een brandblusser en een EHBO-koffer mee te 

voeren.   
17.Veiligheid 4: Breukgevoelige elementen aan het bouwsel dienen te zijn gezekerd  
18.Veiligheid 5: optochtdeelnemers dienen in de bouwperiode en tijdens de optocht de leden van de 

bouwcommissie L.A.K. de gelegenheid te geven de bouwsels te controleren. 
19.Startnummer: Elk deelnemend voertuig, elke groep en elke individuele deelnemer dient in het bezit te zijn 

van een door de organisatie uitgereikt herkenningsteken, dat duidelijk zichtbaar moet worden meegevoerd 
tijdens de optocht. Voertuigen die niet aan dit voorschrift voldoen zullen uit de optocht worden geweerd.  

20.Schade derden: Het betreden van terreinen en het gebruiken of ( tijdelijk ) verplaatsen van zaken van derden 
mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. De Loerendonckse Algemene 
Karnavalsstichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door het gebruik van deze 
toestemming aan eigendommen van deze derden zou kunnen ontstaan.   

21.Strooimaterialen: Gebruik van strooimaterialen ( bijvoorbeeld confetti ) is uitsluitend toegestaan wanneer het 
strooimateriaal is vervaardigd uit een product dat op natuurlijke wijze weer afbreekt. Strooien of aanbrengen 
van substanties die schade toebrengen van publiek of omgeving zijn niet toegelaten .     

22.Afmetingen: De gemeente Moerdijk heeft bepaald dat wagens niet breder dan 3,50 meter mogen zijn tot een 
hoogte van 5,5 meter. Een smalle, beperkte uitloop in hoogte in het midden van de wagen is toegestaan. ( Dit 
in verband met de bomen in de kern van Klundert ). De optochtcommissie behoudt zich het recht te 
controleren en te beoordelen of wagens en deelnemers in de juiste categorieën zijn ingedeeld (op basis van 
lengte, hoogte, breedte, wielbasis, deelnemers etc.).   

23.Jeugdcategorie: Deelnemers tot en met 15 jaar bepalen zelf door middel van inschrijving of zij in de J-
Categorie ( Jeugdcategorie ) willen worden ingedeeld en beoordeeld.   
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24.Geluid: De wagens / deelnemers aan de optocht die geluid meevoeren dienen op het punt waar de 
presentatie aan het publiek gegeven wordt het geluidsniveau van de installatie op een zeer laag niveau te 
zetten zodat de toelichting/presentatie van de passerende deelnemers voor het publiek goed verstaanbaar is.  

25.Prijzen 1: De uitreiking van de wisselbeker voor de publieksprijs zal na telling door de optochtjury worden 
bepaald. Inleveren van deze wisselbeker dient tijdens het 11de van de 11de te gebeuren. 

26.Prijzen 2: De uitslag van de optocht dient ten alle tijden worden gerespecteerd. 
27.Tot slot: De werkgroep “Carnavalsoptocht Loerendonck” zal toezien op het reglement. Indien het reglement 

niet voldoet of bij andere onduidelijkheden, beslist de voorzitter van de Loerendonckse Algemene 
Karnavalstichting. 

Toelichting. 
WAM* : Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen
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