Reglement Oldtimer evenement - Parking
Het reglement kan op elk moment en zonder voorafgaande melding of verantwoording
gewijzigd worden in functie van noodzaak voor de organisatie.
APCK beperkt zich tot de organisatie van het evenement en kan geenszins verantwoordelijk
worden gesteld voor overtredingen begaan door de deelnemers of bezoekers.

Deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring met dit reglement. Alle
deelnemers zijn dan ook gehouden aan dit reglement. Zij moeten de instructies, van het
organisatie- en veiligheidspersoneel strikt opvolgen. Deelnemer wil zeggen chauffeur en de
eventuele passagiers. Deelname vangt aan met het betreden van het terrein met een
oldtimervoertuig. Elke eigenaar, deelnemer staat zelf in voor het toezicht op zijn voertuig en
verklaart door zijn deelname de verantwoordelijkheid op zich te nemen in geval van diefstal,
verlies beschadiging of ander incidenten van gelijk welke aard.
De activiteit (static display) vindt plaats op zaterdag en zondag van 9:00u tot 18:00u. De
toegang is gratis en vrij toegankelijk zonder quota op oprijden en afrijden van het terrein. Wel
wordt met het oog op veiligheid gevraagd om voertuigbewegingen tot een minimum te
herleiden.
Burnouts, donuts of andere vormen van gevaarlijk of hinderlijk rijgedrag zijn ten striktste
verboden. Op het parkeerterrein is stapvoets snelheid van toepassing.
Trailers en oldtimers op trailers worden niet toegelaten. Wanneer kan aangetoond worden dat
het trekkend voertuig en trailer het oldtimersstatuut (kunnen) genieten is parkeren toegelaten
na akkoord en toewijzing van de organisatoren.
De oldtimer moet geldig verzekerd zijn. Bij ongeval is de bestuurder of eigenaar
aansprakelijk.
Bij eventuele geschillen zal de deelnemer zich neerleggen bij de beslissing van de
organisatoren. Niet naleving van het reglement is verwijdering van het terrein zonder recht op
enige vergoeding tot gevolg.
Er mag niet in overnacht worden, tenzij vooraf toegestemd door de organisatoren.
Op het terrein tentoongesteld materieel mag “te koop” worden aangeboden, echter moet het
amateurkarakter behouden blijven. Dit wil zeggen dat de zgn. kofferverkoop is toegelaten en
beperkend tot de eigen aangewezen parkeerplek.
Handelaars dienen vooraf aangemeld zijn (ten laatste 1 maand vooraf) ter evaluatie. Plaatsen
zijn beschikbaar van 3m tot 9m breedte mits vergoeding. Ander promotiemateriaal is
mogelijk via contact met de organisatoren.
De deelnemer aanvaard dat de organisatoren niet verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal
van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in de
geparkeerde wagens bevinden, of voor andere schade (kledij, sierraden…) veroorzaakt
tijdens en/of naar aanleiding van deelname.
De organisatoren hanteren een no-flyer zone. Dit wil zeggen dat flyers niet worden verdeeld
op het terrein of op de voertuigen worden gestoken. Dit voor respect voor de voertuigen en
omgeving. Flyers kunnen wel worden gelegd op de voorziene plek bij de inschrijvingen.

Met uitzondering van de oldtimers die naar de aangewezen parkeerplek rijden of naar de
uitgang, is alle verkeer van gemotoriseerde voertuigen op het terrein verboden.
Bossen en terreinen die niet tot het evenement behoren, niet betreden.
Tanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein. Alle jerrycans met brandstof, oliën en
vetten, dienen gestockeerd te worden in een voertuig.
Uiterste bouwjaar oldtimers: 1994 ongeacht of het type verder gebouwd werd of in
clubverband wordt voorgereden. Voertuigen van voor 1945 krijgen een speciale
parkeerplaats toegewezen zolang deze plek kan behouden worden.
Na 20:00 u. is in belang van veiligheid en rust het verkeer op het terrein verboden en wordt
de uitgang gesloten.
Zondagavond na 20:00u dient iedereen het terrein verlaten te hebben. Toegang verkrijgt men
enkel nog door en onder toezicht van de organisatoren of hun medewerkers.

