
OPTOCHTREGLEMENT 

 

 

Het bestuur van Carnavalsvereniging “de Diepenkikkers” heeft enkele richtlijnen en voorschriften 

vastgesteld. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers en het publiek tijdens de optocht. 

 

De wagens die aan de optocht deelnemen, mogen maximaal 12 meter lang, 4 meter breed en 4 meter hoog 

zijn. Deze afmetingen gelden zonder trekker. Afwijkingen zijn toegestaan na voorafgaand overleg en na 

toestemming van de optochtcommissie en het bestuur. 

 

Alle motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht moeten minimaal W.A. verzekerd zijn. Het bestuur is 

gemachtigd dit te controleren via het verplicht tonen van de verzekeringsstukken. 

 

Iedere bestuurder van elk deelnemend voertuig dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Verder dient de 

bestuurder, indien nodig, in het bezit te zijn van het wettelijk verplichte rijbewijs voor dat specifieke 

voertuig. 

 

Iedere bestuurder van elk deelnemend voertuig mag niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende 

middelen of medicijnen. 

 

Alle aangekoppelde tweewielige wagens en tandem-assers achter een personenauto vallen automatisch 

onder de dekking van de auto, terwijl alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of 

landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheidsdekking van het trekkende voertuig. 

 

Het is verboden open vuur op de Carnavalswagen mee te voeren, tenzij daar vooraf schriftelijke 

toestemming is verkregen door de commandant van de plaatselijke brandweer. 

 

Het is verboden om snoepgoed, fruit, rotjes of ander vuurwerk of vloeistoffen en dergelijke vanaf de 

Carnavalswagen in het publiek te gooien, uitgezonderd confetti en serpentines.  

 

 

REGLEMENT VAN DE DIEPENKIKKERSOPTOCHT 

 

Door het bestuur van de Carnavalsvereniging is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op deze 

verzekering zijn alle schades met of door motorvoertuigen uitgesloten. Iedere deelnemer dient derhalve 

door wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. 

 

Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten, die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend zijn, of naar 

oordeel van de optochtcommissie, jury of het bestuur in strijd zijn met de goede zeden, mogen niet getoond 

of ten gehore gebracht in de optocht.  

Het gebruik of verschudden van alcohol aan personen onder de 18 jaar is ten strengste verboden! 

De optochtcommissie, jury en het bestuur, hebben de bevoegdheid overtredingen te bestraffen met 

uitsluiting van deelname en/of onmiddellijke verwijdering uit de optocht. 

 

Iedere deelnemer is verplicht zich te houden en te schikken naar de instructies en aanwijzingen van de 

organisatoren van de optocht. Bij niet volgen daarvan kan onmiddellijke verwijdering uit de optocht 

plaatsvinden. 

 

Het is verboden grote dieren mee te voeren in de optocht, waarbij uitzonderingen mogelijk zijn, uitsluitend 

ter beoordeling van de optochtcommissie, jury of het bestuur. 

 

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST HET BESTUUR 

VAN DE CARNAVALSVERENIGING DE DIEPENKIKKERS.  

 

 


