
 

 
Reglement optocht 

 

Optocht 
 

1. Deelname aan de optocht kan alleen met 
inachtneming van dit reglement.  

 

2. Deelname geschiedt voor eigen rekening en op 
eigen risico.  

 

3. Carnavalsvereniging De Paverts is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor, door de 
deelnemers geleden schade en/of door de 
deelnemers aan derden toegebrachte 
schade/letsel.  

 

4. Carnavalsvereniging De Paverts zal nimmer 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 
enigerlei schade als gevolg van een onvolledige 
controle op naleving van dit reglement. 

 

5. CV “de Paverts” zal zelf een voldoende aantal 
leden, zogenaamde “toezichthouders”, 
aanwijzen en ter beschikking stellen om de 
optocht in goede banen te leiden. Zij zijn 
herkenbaar  aan de carnavalssteek die zij zullen 
dragen. 

 

6. De deelnemende wagens, uitgezonderd de 
trekkende voertuigen, moeten tot aan de 
hoogte van het trottoir zijn afgeschermd, de 
maximale hoogte is 25 centimeter tussen de 
onderzijde van de afscherming en de bovenkant 
van het wegdek. 

 

7. De maximale hoogte van de opbouw op de 
wagen is 4.0 mtr., vanaf bovenkant wegdek tot 
het hoogste punt van de opbouw. 

 

8. Bij iedere wagen dienen minimaal 4 begeleiders, 
welke tenminste 18 jaar zijn, aanwezig te zijn. 
Aan beide zijden van de combinatie ter hoogte 
van de koppeling, dient altijd een begeleider 
mee te lopen 

 

9. De deelnemende wagens en/of trekkende 
voertuigen moeten rijtechnisch in een 
voldoende staat van onderhoud verkeren. De 
opbouw moet aan eisen van goed en veilig werk 
voldoen. Aan de politie moet tijdig gelegenheid 
worden geboden om de wagen en/of trekkende 
voertuigen, met opbouw, te controleren. Dit zal 
gebeuren in overleg met de optochtcommissie. 

 

10. Deelnemers die in kennelijke staat van 
dronkenschap verkeren of zich op enige andere 
aanstootgevende wijze gedragen, zullen te allen 
tijde uit de optocht worden verwijderd. 

 

11. Het is niet toegestaan om enige vorm van 
reclame te voeren, dan wel te verspreiden. 
SPONSORING is alleen toegestaan in de 
categorieën wagens en groepen van 15 
personen of meer. Zie voor regels ten aanzien 
van sponsoring “Reglement sponsoring wagens 
en groepen”. Dit reglement zal bij de inschrijving 
voor de optocht worden verstrekt. 

 

12. De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon is 
niet toegestaan. 

 

13. Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht 
is niet toegestaan. 

 

14. Bestuurders van voertuigen, toezichthouders en 
begeleiders mogen tijdens de optocht niet 
onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens 
de optocht geen alcoholhoudende drank 
gebruiken.  

 

15. Deelname met zogenaamde drankwagens. al 
dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet 
toegestaan. Onder drankwagen wordt verstaan: 
een wagen die wordt gebruikt voor deelname 
aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een 
tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank 
aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag 
slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar 
voor het publiek, aanwezig zijn op de wagen. 

 

16. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit 
kunststof bekers en/of blik. 

 

17. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van 
een zelfstandige energievoorziening, zoals een 
accu, aggregaat, etc., of op andere wijze 
verhoogd brandrisico loopt, dient een 
deugdelijke brandblusser binnen handbereik op 
het voertuig aanwezig te zijn. 

 

18. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke 
wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende 
voertuig. 

 

19. Indien deelnemers op een getrokken wagen of 
zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit 
voertuig zodanig zijn gebouwd dat de 
deelnemers op een veilige manier kunnen 
opstappen, afstappen en staan. 

 

20. De muziekboxen dienen naar voren en achteren 
gericht te zijn. Indien het geluid meer dan 100 
dB(A) bedraagt, kan de deelnemer door de 
organisatie of de politie uit de optocht worden 
verwijderd. 

 

21. De bestuurders van de voertuigen moeten 
voldoende uitzicht hebben om zo de nodige 
voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk 
door middel van spiegels. 

 

22. Iedere deelnemer aan de optocht dient de 
aanwijzingen van de politie, brandweer en 
toezichthouders op te volgen. 

 

23. De bestuurder van het voertuig moet in het 
bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

 

24. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de 
aangegeven route te volgen. 

 

25. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de 
optocht en mogen de optocht niet verlaten, 
tenzij de deelnemer toestemming heeft van het 
bestuur of de optochtcommissie. 

 

26. Er mag niets van de wagens  worden gegooid, 
met uitzondering van het gooien van snoep van 
de Prinsenwagen. 

 

27. Bij calamiteiten dient iedereen die deelneemt 
aan de optocht zich rechts van de weg op te 

stellen om vrije doorgang te verlenen aan 
brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO. 
 

Het niet opvolgen van bovengenoemde regels kan 
tot gevolg hebben dat de betreffende 
persoon/groep wordt uitgesloten van deelname aan 
de optocht of zijn / haar deelname aan de optocht 
direct moet beëindigen op vordering van de 
organisatie of de politie. 
 
 
N.B.: Er wordt sinds 2007 geen inschrijfgeld meer 
geheven. Daarentegen zijn ook de geldprijzen in alle 
categorieën vervallen. De prijzen zullen bestaan uit 
bekers. 
Let wel: de inschrijving blijft verplicht. Niet 
ingeschreven deelnemers kunnen uit de optocht 
worden verwijderd. 
 

Bij calamiteiten vòòr of op de 

dag van de optocht, kunt u 

contact opnemen met Bram 

Tomberg (06-48786091 of 

optocht@paverts.nl) 

 

 

 

 

 

 

 
Ondergetekende heeft kennis genomen van en 
gaat akkoord met het reglement voor optocht 
en straatversiering 
 
 
Datum:  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Handtekening namens de Paverts: 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Handtekening contactpersoon: 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 


