CV ’t kumt goewd Liempde
Door dit te ondertekenen en in te leveren gaat u akkoord met de volgende regels en voorwaarden om mee te
mogen rijden met de carnavals wagen. Zonder dit te tekenen en in te leveren is meerijden helaas niet mogelijk
en wordt toegang tot de carnavalswagen direct ontzegd.
Algemene regels en voorwaarden:
- Er worden alcoholische dranken geschonken, wij kunnen hier echter niet altijd een goed overzicht over
hebben. Daarom is drinken op eigen verantwoordelijkheid en natuurlijk 18+ !
- Bij wangedrag word je toegang tot de wagen onmiddellijk ontzegd!
- Boetes die wij als groep ontvangen worden door de hele groep betaald die de dag van de boete
meerijdt!
- Persoonlijke boetes worden echter zelf betaald!
- Persoonlijke eigendommen zijn op eigen risico mee te nemen! Hier onder vallen ook de jassen!
- Eigen alcohol of andere verdovende middelen meenemen word niet getolereerd!
- Drugs gebruik op, in en rondom de wagen is ten strengste verboden!
- Er wordt harde muziek afgespeeld, dit is op eigen risico. Breng het liefst gehoorbescherming mee!
- Er mag geen consumptie worden doorgegeven aan personen die niet met de wagen meerijden.
- Er mag geen glaswerk van de wagen af. ( Hiermee worden ook bierflessen bedoeld! )
- Als er door enige reden een festival, feest, optocht, etc. niet doorgaat is de organisatie hier niet
verantwoordelijke voor.
- Bij verwijdering van de wagen, om welke reden dan ook, wordt geen geld geretourneerd.
- Kom na een festival of evenement zo snel mogelijk terug naar de wagen zodat de rest niet op je hoeft te
wachten.
- Als je gedurende de dag eerder weg wil van de wagen of een evenement meld je dit bij een van de
organisatoren zodat wij op de hoogte zijn en ons geen zorgen hoeven te maken!
- Meerijden is geheel op eigen risico, de organisatie is op geen manier aansprakelijk voor materiele of in
materiele schade toegebracht aan u of u persoonlijke eigendommen.
- Het is verboden eten, drinken en andere voorwerpen van de wagen af te gooien.
- Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.
- Bij vernieling van geluid, licht of enige andere appratuur kunnen kosten in rekening worden gebracht.
- Het is verboden op of af de wagen te springen wanneer deze rijdt. Tijdens de optochten is dit uiteraard niet
het geval.
- Bij evenementen, opstap plaatsen of het stil komen staan van de wagen, de wagen pas verlaten als dit
aangegeven wordt. Om zo chaos te voorkomen en de veiligheid van meerijders en het verkeer om de wagen
heen te waarborgen.
- De aggregaat ruimte die zich achterin de wagen bevindt, de muziek ruimte en de bar/DJ ruimte zijn alleen
toegankelijk voor organisatoren. Bij betreden zonder toestemming kan toegang tot de wagen ontzegd worden.
- Indien geen 18+ ook een ouder/verzorger laten tekenen.
Door deel te nemen gaat u akkoord met de bovenstaande voorwaarden.
Graag alles invullen ook als je 18+ bent!
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