
        Naam Groep: Contact persoon:
        Adres wagenbouw: Telefoonnummer:
        Catogorie: Email adres:
        Chauffeur: Voertuig:
        Verzekering: leeftijd Voertuig:

Controle lijst wagenkeuren

    Opmerking/ aandachts punt 

      Aandachtspunten wagenbouwers

Goed ?

Het trekkend voertuig moet voldoende vermogen hebben om de creatie voort te trekken en deugdelijke stuur inrichting te hebben 

Het trekkend voertuig en de creatie moeten voldoende remvermogen hebben om alles in een zeer korte afstand tot stilstand te brengen

Elke deelnemende wagen moet aan de voorzijde voorzien zijn van een deugdelijk trekoog.

Tussen de trekkendvoertuig en wagen moet een veiligsheidsketting zitten

Als er personen op de praalwagen staan moet een reling van min 1meter en max 1.25 aangebracht te worden

De bestuurder van een trekkend voertuig dient voldoende zicht naar voren en naar de getrokken wagen te hebben.

Aggregaat veilig inbouwen. Geen brandstof bij het aggregaat plaatsen

De wagen is niet breder dan 3 meter, hoger dan 5 meter en langer dan 18 meter met niveauhoogte van max 3.5 meter.

Motorisch c.q. mechanisch voortbewogen voertuigen dienen voorzien te zijn van een goed functionerende reminrichting en stuurinrichting.

Toiletgelegenheid  bij  de Ruurd Visserstraat  (bij de Flat)   ga niet wildplassen 

Men krijgt geen stortbewijs meer van de gemeente , je mag niet meer met een tractor komen storten, je moet afval gesorteerd inleveren 

Deugdelijk constructie / stabiliteit van het geheel

Matig uw alcoholgebruik op het terrein van de Mechan groep, Tijdens de optocht geen alcoholgebruik  
Startnummer afhalen in kantine van de Mechan Groep.  Goed zichtbaar op de wagen bevestigen

Niet meer personen op de wagen dan opgegeven zijn , anders zijn ze niet verzekerd

Geen afval (ook geen snoepgoed etc) op het terrein van Mechan Groep, zorg dat je een afvalzak op de wagen hebt voor je eigen rotzooi of in afvalbakken op het terrein

De jury wil graag weten wat jullie uitbeelden. (Zorg dat dit duidelijk is)  Geen  kwetstende / discrimineerende teksten gebruiken

Bij calamiteiten: muziek uit en de wagen naar de rechterzijde van de weg.  

Aggregaat niet bijvullen tijdens de optocht
Muziek boxen niet naar publiek richten   Zet de muziek niet te hard.

Einde van de optocht is de ontbinding op het kruispunt Hessenweg- de Vorplein- Jan van Arkelweg, volg de aanwijzing op van optochtbegeleiding en verkeersregelaars

De wielen van de wagens dienen zo veel mogelijk afgeschermd te worden, om te voorkomen dat er personen onder de wielen kunnen komen.

De wagen moet voorzien zijn van een goedgekeurde brandblusser en goed bereikbaar zijn. Een EHBO koffer is gewenst/aan te bevelen.

Tijdens het opstellen bij de Mechan Groep moet de chauffeur ten allen tijden bij de wagen blijven.  


