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Huisregels 

Door je aanwezigheid op het terrein waar de KNMV Motordag wordt gehouden, ben je 

verplicht om je aan onderstaande regels te houden! In geval van twijfel over de 

interpretatie van de regels, ligt de beslissing bij de stafmedewerkers, veiligheidspersoneel 

of juryleden. Deze zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun speciale badges en/of kleding.  

1. De KNMV zal niet aarzelen om de lokale autoriteiten in te schakelen om (financiële) 

schade te claimen bij betrokkenen. Voor incidenten die onder de Nederlandse Wet 

als schadelijk worden beschouwd zal met de politie een rapport worden opgemaakt. 

Bezoekers moeten op verzoek van stafleden of veiligheidsmedewerkers een voor de 

Nederlandse Wet geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.   

2. Staf- en veiligheidsmedewerkers hebben het recht om bezoekers de toegang tot het 

evenemententerrein te ontzeggen op grond van, onder meer, de volgende redenen: 

a. Verstoring van rust en veiligheid. 

b. Op (vermoedelijke) invloed van alcohol of drugs. 

c. Diefstal 

d. Rommel maken op het terrein 

e. Vandalisme 

f. Het betreden van gebieden met beperkte toegang 

g. Het niet naleven van de huisregels 

3. De KNMV kan bezoekers aan de Motordag de toegang ontzeggen zonder opgaaf van 

redenen. De KNMV noch haar evenementenorganisatoren zijn aansprakelijk voor 

aanvullende kosten m.b.t. bijvoorbeeld reisarrangementen of hoteltarieven.  

4. Uitdagende en intimiderende activiteiten worden niet getolereerd.  

5. Kinderen beneden de 18 jaar moeten door een ouder worden begeleid. 

6. Bezoekers van het evenemententerrein moeten een wettelijk en geldig 

identificatiebewijs kunnen tonen. 

7. Bezoekers die deelnemen aan workshops waarbij een motorrijbewijs is vereist, 

moeten een wettelijk geldig rijbewijs en ID kunnen tonen. 

8. Bezoekers dienen aanwijzingen van KNMV-medewerkers op te volgen. 

       9. Deelname aan workshops en andere activiteiten is op eigen risico. 

     10. Deelname aan workshops met eigen motor is op eigen risico. 

     11. Voor bezoekers die van de parkeerplaatsen naar de workshops rijden geldt een    

maximum snelheid van 15 km/h. 

     12.  Bezoekers met motoren mogen niet rijden in de voetgangersgebieden. 

     13.  Bezoekers mogen niet op het gras lopen. 

     14.  Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen afval. 

     15.  Alle afval moet in de daarvoor bestemde prullenbakken worden gedumpt. 

     16. Alle soorten wapens – zowel echte, replica’s als speelgoed – zijn ten strengste 

verboden. 

    17.   Het meenemen van huisdieren of andere beesten naar het evenement is niet 

toegestaan. Dieren kunnen in problemen raken te midden van grote mensenmassa’s en 



 

29 april 2014 2 

mensen met allergieën willen niet dat hun dag wordt verziekt door dierenharen of 

uitwerpselen. 

     18. Marketingactiviteiten op het festivalterrein zijn verboden, tenzij de KNMV hiervoor 

expliciet toestemming heeft verleend. Dit geldt (maar niet uitsluitend) voor het verspreiden 

van folders en flyers, het plaatsen van borden en rekwisieten, het uitdelen van vragenlijsten 

of het houden van andersoortige enquêtes, met of zonder geluidsdragers.    

     19. Deelnemers/bezoekers aan de KNMV Motordag kunnen de KNMV niet aansprakelijk 

stellen voor geleden schade (geldelijk of materieel) van welke aard dan ook. 

 


