
Reglement Carnavalsoptocht Elsendorp 
 
 

  1. Iedere deelnemer aan de carnavalsoptocht, heeft kennis genomen van dit reglement 
en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich 
houden aan deze regels. 

  2. Iedereen kan, al dan niet met een voertuig, aan de optocht deelnemen, mits men zich 
aan de volgende voorschriften houdt. 

  3. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter 
beveiliging te zijn aangebracht. 

  4. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, voor of achter, is het 
verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen. Zowel 
voor de veiligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de 
toeschouwers. 

  5. De carnavalsvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door deelnemers 
of toeschouwers toegebrachte directe of indirecte schade aan personen en goederen. 
Deelnemers die gebruik maken van motorisch voortbewogen voertuigen zijn 
verplicht zelf voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen. 
Gebruik voor de carnavalsoptocht moet apart bij de verzekeringsagent 
aangemeld worden. 

  6. Brandveiligheid: 
 - Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 
 - Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen 

deugdelijke / goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te 
worden gebruikt. 

 - Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk 
brandbare materialen zoveel mogelijk te worden beperkt. 

  7. Voor bestuurders van voertuigen is het gebruik van alcoholhoudende dranken 
verboden. Ook deelnemers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol tijdens de optocht 
gebruiken. Het dringende verzoek wordt gedaan het gebruik van alcoholhoudende 
dranken tot een minimum te beperken en deze niet opzichtig te tonen c.q. te nuttigen. 
De jury zal met de beoordeling rekening houden met de mate en manier waarop met 
alcohol zal worden omgegaan. 

  8. Het is niet toegestaan de geluidsnorm te overschrijden. Indien nodig zullen passende 
maatregelen genomen worden. 

  9. Voor ongevallen tijdens de optocht is de carnavalsvereniging op geen enkele wijze 
aansprakelijk te stellen. 

10. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, optochtcommissie 
en ordecommissarissen gegeven, in het belang van de openbare orde en 
verkeersveiligheid, onmiddellijk op te volgen. 

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van 
Carnavalsvereniging De Peelvruuters. 

12. DRINGEND VERZOEK: vanaf prinsenwagens wordt dikwijls gestrooid met 
versnaperingen.  

 Doorgaans lopen met deze wagens veel (meestal kleinere) kinderen mee om de 
snoep te verzamelen. Let op hun VEILIGHEID. 

 
 

     CV DE PEELVRUUTERS 


