
 

Regelement “Dieselvuur in `t avonduur” 
 

1. Het rijden onder invloed van alcohol is absoluut verboden. Mochten wij daar achter komen, 
dan hebben wij het recht om je uit de run te halen.  
Je naam wordt genoteerd en deelname aan volgende door Enjoy-transport georganiseerde 
truckruns wordt je ontzegd. 
Er worden voor de rit geen alcoholhoudende dranken geschonken. Ook niet tijdens het eten 
en ook niet aan mensen die niet meerijden. Pas tijdens de feestavond worden er 
alcoholhoudende dranken geschonken.  
 

2. Nummers die de auto`s krijgen mogen niet onderling geruild worden. Leg deze voor vertrek op 
het dashboard van je auto zodat dat de organisatie die kan lezen. Het nummer correspondeert 
met het nummer van het kind. Zo weten wij in welke auto welk kind zit. Dit is belangrijk als we 
een kind zoeken. 

 
3. Je wordt geacht de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de motoragenten op te volgen. 

In principe worden alle niet/voorrangskruisingen en andere gevaarlijke plaatsen bewaakt door 
de verkeersregelaars. Houdt er rekening mee dat mogelijk niet alle weggebruikers de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen. De verkeersregelaars zullen de stoet 
regelmatig moeten passeren om het verkeer te regelen. Let goed op je spiegels en geef ze 
voldoende ruimte. 
 

4. Behoudt ten allen tijde je plaats in de stoet; haal niet in.  
Er mag tijdens de rit absoluut niet gestopt worden om iemand in of uit te laten stappen. 
Moet dat toch moeten vanwege een passagier die moet plassen (wagenziekte of anderzijds) 
zoek dat een parkeerplaats op of ga uit de stoet. Als je weer onderweg bent sluit dan achter 
de stoet aan. 
 

5. Bij de tweede doorkomst door Gendt mag er niet meer getoeterd worden. Ook tijdens het 
uitstappen van de passagiers mag er niet getoeterd worden, dit is op de Nijmeegsestraat. Dit 
om te voorkomen dat hierdoor de truckrun volgend jaar niet meer door kan gaan. 
 

6. Het is niet toegestaan om glazen mee naar buiten te nemen tijdens de feestavond bij zaal  
Providentia. 
 

7. De slapers verzoeken wij ‘s avonds op het plein geen lawaai te maken d.w.z. motoren mogen 
niet gestart worden, er mag niet getoeterd worden en niet overdreven hard met de deuren van 
de auto slaan. Er mag op het plein ‘s nachts niet meer gedronken worden. Er wonen mensen 
rond het plein die liggen te slapen.Standkachels zijn toegestaan.  
 

8. Je rijdt geheel voor eigen verantwoordelijkheid mee. Je hebt de plicht om de voertuigen 
minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren. Daarnaast is het goed om de WA-
voertuigverzekeraar er van in kennis te stellen dat er wordt deelgenomen aan een truckrun en 
dat er sprake is van personenvervoer.  
Het kan zijn dat de deelnemers aanvullende verzekeringen hebben afgesloten (bijvoorbeeld 
ongevallen in/opzittende, schadeverzekering in/opzittende, rechtsbijstand). Wij adviseren om 
ook deze verzekeraars te informeren.  
Je bent zelf aansprakelijk voor letsel, verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. 

 
9. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, verlies, beschadiging of diefstal van 

eigendommen. 
 
 
Wij wensen jullie een hele fijne truckrun. 
 
Team Enjoy-transport 

 


