
INSCHRIJVING, REGLEMENT EN 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VTS 2019
Wij vragen u om het reglement in bijlage  alsook de bijgevoegde veiligheidsmaatregelen grondig door te lezen. 
Door u in te schrijven gaat u akkoord met dit reglement. Deze inschrijvingen moeten uiterlijk op 25 mei in ons bezit  
zijn.
U kunt steeds de nodige documenten downloaden op onze sites, www.oldtimertractorclub.be of 
www.veterantractorshow.be, waar u zich tevens online kan inschrijven, tenslotte de snelste en gemakkelijkste weg 
voor uw inschrijving.
Mocht u vrienden verzamelaars en eigenaars van oude tractoren kennen die deze uitnodiging niet hebben ontvangen, 
aarzel dan niet om hun een kopie te bezorgen of om hen door te verwijzen naar onze site op het internet. U kan ook 
contact opnemen met de organisatie via e-mail of telefoon (zie formulier).

 � Reglement
1. Enkel de voertuigen die zijn ingeschreven worden toegelaten op het terrein.
2. De inschrijvingen dienen ten laatste in ons bezit te zijn op 25 mei 2019, en dienen ons toegestuurd te worden 

uitsluitend op het volgend adres: Veteran Tractor Show, Ruitjesbosstraat 52, 8820 TORHOUT, inschrijven@
oldtimertractorclub.be. U kunt ook online inschrijven via de website www.veterantractorshow.be Enkel 
geldige inschrijvingen geven recht op toegestane faciliteiten.

3. De toegang voor de verzamelaars tot de terreinen loopt op vrijdag 31 mei van 12:00 tot 19:00 uur, op 
zaterdag 1 juni van 8:00 tot 13:00 uur en op zondag 2 juni van 8:00 tot 12:00 uur. Wij raden u ten sterkste aan 
om uw materiaal reeds op vrijdagavond aan te voeren.

4. Het transport van de ingeschreven voertuigen is ten laste van de verzamelaar. In de nachten van vrijdag op 
zaterdag en van zaterdag op zondag is verlichting en bewaking voorzien.

5. Moderne voertuigen (vrachtwagens, aanhangwagens, personenwagens, …) moeten gestationeerd worden op 
de daarvoor voorziene plaatsen. Ze worden onder geen enkel beding toegestaan op de expositieterreinen.

6. Iedere verzamelaar wordt geacht de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in de bijlage 2 van dit 
document na te leven, en engageert zich daartoe door dit document te ondertekenen met naam en 
handtekening.

7. Alle voertuigen op het terrein blijven onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars, en moeten allen 
voldoen aan de normaal gangbare verkeers- en veiligheidsvoorschriften.

8. De verantwoordelijkheid  van Oude Trekker Club Roeselare kan onder geen beding worden ingeroepen voor 
opgelopen directe of indirecte schade, noch voor de directe of indirecte schade die u zelf veroorzaakt. 

 � Veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften 
De veiligheidsvoorschriften zijn er in uw belang, wij vragen u dan ook deze strikt te respecteren.
1. U bent verantwoordelijk voor de kinderen die u vergezellen en voor al uw materiaal op het terrein.
2. Behalve tijdens de toegestane verplaatsingen op de daartoe voorziene pistes, blijven alle voertuigen STEEDS 

ter plaatse op de toegewezen parkeer- en expositieplaats. Voertuigen mogen nooit komen op pistes die 
voorzien zijn voor het publiek, noch in de buurt van plaatsen met animaties.

3. Er wordt geen enkele verplaatsing van collectie-voertuigen toegestaan buiten de animaties die voorzien en 
beschreven zijn in het programma. Er worden geen moderne voertuigen op het terrein toegelaten. 

4. Tijdens de toegestane verplaatsingen is de snelheid beperkt tot 5 km/u.
5. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, en de nacht van zaterdag op zondag blijven alle voertuigen 

gegroepeerd op de daartoe voorziene plaats. Deze zal verlicht en bewaakt worden gedurende de hele nacht.
6. Het is ten strengste verboden aan minderjarigen, jonger dan 16 jaar, om voertuigen te besturen. Dit is 

eveneens verboden aan eenieder die niet over het gepaste rijbewijs beschikt. Gelieve geen kinderen mee te 
nemen op de passagierszit van de tractor.

7. De organisatie eigent zicht het recht toe op eenieder uit te sluiten en/of van het terrein te zetten die deze 
veiligheidsvoorschriften niet naleeft.


