Voorwaarden voor deelname aan een
evenement georganiseerd door de ARMY VEHICLE CLUB
Iedereen wil graag een leuke tijd beleven tijdens een evenement. Om dit zoveel als mogelijk in goede
banen te leiden en om te voorkomen dat er problemen ontstaan zijn er een aantal regels waarmee men
vooraf dient in te stemmen wil men kunnen deelnemen aan het evenement. Dit wordt gedaan door een
hokje aan te vinken of aan te kruisen op het inschrijfformulier!

A - Begripsbepalingen
 Onder AVC wordt verstaan de bestuurders van de Army Vehicle Club en medewerkers die door het
bestuur zijn aangesteld;
 Onder deelnemers aan een evenement wordt verstaan een lid van de AVC en diens echtgeno(o)t(e) of
partner. Indien ook niet-leden worden toegelaten wordt dit meegedeeld in de omschrijving van het
evenement;
 Onder voertuigen wordt verstaan (klassieke) legervoertuigen, wiel- en rupsvoertuigen en motoren.
Daarbij worden ook gerekend aanhangwagens;
 Onder burgerauto’s wordt verstaan motorvoertuigen die niet gerekend worden tot de categorie
legervoertuigen;
 Onder terrein wordt verstaan de locatie waar de bivak/kampement wordt gehouden, met inbegrip van
het terrein waarop wordt gereden. Voor beide definities geldt dat het niet de openbare weg en/of
openbare ruimte betreft;
 Onder kampleiding wordt verstaan de voorzitter van het bestuur van AVC die belast is met de algehele
leiding tijdens het evenement of diens vervanger;
 Onder een evenement wordt verstaan een door AVC georganiseerde bijeenkomst van AVC-leden op een
aangegeven datum en locatie. Onder evenement wordt tevens verstaan: bivak, kampement, static
show, georganiseerd vervoer en een rondrit. Op een evenement kunnen aanvullende regels van kracht
zijn en worden in de omschrijving of op de voor die dag en locatie geldende dagorder vermeld.

B - Voorwaarden
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Men kan alleen deelnemen aan een evenement wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op
de bankrekening van de AVC en een inschrijfformulier ingevuld is ingediend bij Operations van AVC;
Inschrijfgeld kan worden geheven per voertuig en/of per deelnemer. Dit wordt aangegeven in de
omschrijving van het evenement – zie ook art. 7;
Elke deelnemer draagt zorg voor zijn eigen onderkomen/verblijf. De kleurstelling van een tent of
verblijf is legergroen of bij afwijkende kleur wordt dit alleen toegelaten als het verblijf zodanig is
toegedekt met tarps en/of camouflagenetten dat de afwijkende kleur niet wordt gezien;
Eigen minderjarige kinderen zijn van harte welkom! Wel moeten zij te allen tijde onder toezicht staan
van een van de ouders/verzorgers, mogen zij niet in de buurt komen van de veldkeuken of toestellen
waarmee eten of drank wordt verhit of in de buurt van de aggregaat en verdeelkast;
Afhankelijk van de aard van een evenement kunnen meerderjarige familie/vrienden meegenomen
worden tot een maximum van twee per AVC-lid op een bivak / kampement.
Bij een zelfstandige rondrit (dat is zonder bivak of kampement) wordt het aantal personen toegelaten
wat het eigen voertuig in combinatie met de rijbewijscategorie toestaat;
Bij art. 4, 5 en/of 6 kan inschrijfgeld geheven worden voor deelname van familie/vrienden/derden
anders dan voor AVC-leden. Dit wordt aangegeven in de evenementomschrijving. Op deze
familieleden, vrienden of derden zijn de voorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomende
gevallen wordt dan het AVC-lid aansprakelijk gesteld en gehouden door het bestuur;
Deelnemende voertuigen dienen in goede technische staat te verkeren en minstens WA-verzekerd te
zijn. Indien het voertuig APK-plichtig is dan dient het voertuig een geldig APK-bewijs te hebben;
Deelnemende klassieke legervoertuigen dienen op de locatie waar deze staan geparkeerd te worden
voorzien van een lekbak of lekmat (lekmatten zijn een vergoeding verkrijgbaar bij het veldkantoor;
Deelnemende voertuigen dienen uitsluitend stapvoets over het terrein te begeven, voetgangers
hebben altijd voorrang – voor al het overige gelden de normale verkeersregels, dit houdt ook in dat bij
het besturen van een voertuig men dient te beschikken over een geldig rijbewijs en er geen ontzegging
is van de rijbevoegdheid;
Het deelnemende voertuig is voorzien van een brandblusser, EHBO-kit, gevarendriehoek en een
sleepkabel;
Tussen 21:00 uur en de daaropvolgende dag 08:00 uur is rijden met voertuigen op het terrein niet
toegestaan. Ook het stationair laten draaien van motoren is niet toegestaan met uitzondering van de
aggregaat van AVC;
Burgerauto’s dienen te worden geparkeerd op een door AVC aangewezen locatie buiten het terrein
waarop de bivak wordt gehouden en mogen alleen het terrein op voor het laden en lossen van
goederen. Dit geld niet voor zogeheten dienstwagens van AVC;
Het uitvoeren van reparaties aan een voertuig is niet toegestaan. Indien een reparatie noodzakelijk is
dan dient dit vooraf te worden besproken met AVC. Zo het wordt toegestaan dan dient degene die de
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reparatie uitvoert of laat uitvoeren adequate maatregelen te treffen zodat overige deelnemers geen
last ondervinden van de werkzaamheden en dat bodemverontreiniging op effectieve wijze wordt
tegengegaan, zulks op aanwijzingen van de AVC. Niettemin blijft de eigenaar van het voertuig waaraan
een noodreparatie wordt uitgevoerd te allen tijd aansprakelijk indien – ondanks de maatregelen – de
grond vervuild raakt;
Een rondrit heeft een toeristisch of recreatief karakter, waarbij geen sprake is of kan zijn van een
wedstijdelement, ook niet onderling, derhalve worden competitiegeest en snelheid niet geduld;
Het is verboden onder invloed van alcohol en/of drugs een voertuig te besturen;
Eigen aggregaten zijn niet toegestaan. AVC zorgt tegen een kleine vergoeding voor elektriciteit, u dient
zelf voor voldoende en deugdelijke kabels en verlichting in uw verblijf te zorgen. Op dit net mogen
geen andere elektrische apparaten op aangesloten worden dan alleen de verlichting;
Radio’s of andere geluidsdragers zijn niet toegestaan, indien u wilt luisteren naar het weerbericht o.i.d.
dan gebruikt u oortjes;
Van 00:00 tot 08:00 uur betracht u stilte op het terrein waardoor anderen die willen slapen niet in hun
slaap worden gestoord;
Op gezette tijden worden ontbijt, lunch en diner bereid, het staat u vrij daar tegen betaling
(consumptiebonnen) gebruik van te maken. Bij aankomstregistratie kunt u tegen betaling bonnen
verkrijgen en opgeven of u gebrui8k maakt van ontbijt, lunch en//of diner.
Ontbijt, lunch en diner worden op gezette tijden voorgeschoteld. Openingstijden en prijzen staan op
het mededelingenbord in de clubtent, bij het veldkantoor en/of op de dagorder.
Tijdens sluitingstijden is er geen toegang tot de clubtent en of veldkantoor;
Consumptiebonnen kunnen worden verkregen bij de kampleiding;
Er is ook koffie, thee, frisdrank e.d. tegen betaling verkrijgbaar;
’s Avonds is de bar open en wordt ook bier / wijn tegen betaling verstrekt – eigen drank wordt niet
toegestaan in de clubtent;
Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan;
Drugsgebruik wordt niet toegestaan;
Er wordt geen bier of andere alcoholhoudende dranken verstrekt aan minderjarigen;
Om 00:00 uur is het tap toe in de clubtent;
Iedereen die deelneemt aan het evenement zorgt dat zijn rommel meteen wordt opgeruimd en wordt
gedeponeerd in een vuilnisbak;
Honden zijn toegestaan mits deze te allen tijde zijn aangelijnd, onder toezicht staan en niet tot overlast
lijden. Honden worden buiten het terrein uitgelaten. Indien een hond toch op het terrein poept dan
dient u dit direct en goed op te ruimen! Honden worden niet toegelaten in de clubtent en/of keuken;
Open vuur is streng verboden, daaronder worden ook fakkels verstaan en barbecues;
Iedereen die zich op het terrein bevindt respecteert de natuur en milieu, waaronder ook dieren en hun
leefgebied;
Gevonden voorwerpen geeft u af en verloren voorwerpen meldt u aan de kampleiding;
Het is streng verboden zich op het terrein te begeven anders dan het terrein waarop het evenement
wordt gehouden;
Het is streng verboden brandstof, smeermiddelen of andere chemische al dan niet brandbare
vloeistoffen over te brengen in een ander vat, houder van een vloeistof of systeem. Daaronder wordt
ook begrepen, het tanken / bijvullen van een voertuig en het bijvullen van smeer- en/of remolie;
Het is ten strengste verboden munitie en/of (al dan niet gedemilitariseerde) wapens, replica’s van
wapens, speelgoed- of nepwapens te voeren op, in of aan het voertuig, aanhangwagen, uw verblijf
en/of bij zich te hebben of op andere wijze voorhanden te hebben of daarover te kunnen beschikken
op het terrein, evenement en/of rondrit;
Het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden. Het
bestuur kan zo nodig een blaastest vorderen en bij weigering door de persoon in kwestie deze
onmiddellijk uitsluiten van verdere deelname aan het evenement – Zie ook art. onder Hoofdstuk C
e.v.v.;
Op het terrein van de bivak/kampement worden geen personen toegelaten die niet voorafgaand zijn
aangemeld bij AVC middels een inschrijfformulier

C - Vrijwaring – Aansprakelijkheid
40. AVC is tegenover deelnemers van het evenement op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke
schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan het evenement mochten zijn ontstaan.
Deelname is geheel op eigen risico.
41. Indien er zich een situatie voordoet van familie/vrienden/derden als onder art. 7 is gemeld dan wordt
het AVC-lid aansprakelijk gesteld;
42. Deelnemers vrijwaren de organisatoren en/of medewerkers van de AVC van een evenement tegen
elke aansprakelijkheid en alle schade(n), direct of indirect jegens henzelf en derden, die met
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betrekking tot hun deelname aan het evenement mochten ontstaan. De vrijwaring geldt ook te
aanzien van het annuleren van een evenement door AVC;
43. Indien een van de deelnemers naar het oordeel van de AVC onverantwoord en/of onbehoorlijk
(rij)gedrag vertoont of door zijn/ haar rijstijl/gedrag zichzelf, andere deelnemers of de AVC in enig
gevaar brengt, behoudt de organisatie zich te allen tijde het recht voor de desbetreffende deelnemer
onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement zonder enig
recht op restitutie van het inschrijfgeld. AVC heeft onverkort het recht een deelnemer in voornoemde
gevallen van het terrein waarop het evenement wordt gehouden te (laten) verwijderen;
44. Schade en gevolgschade, direct en/of indirect, aan (on)roerend goed(eren), milieu en/of aan derden,
ontstaan door het niet of deels niet naleven van deze voorwaarden komen geheel en uitsluitend ten
laste van degene die zulks heeft nagelaten;
45. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen en/of opdrachten van de Politie, Defensiemedewerkers,
AVC en/of medewerkers van AVC onmiddellijk en onverwijld op te volgen op straffe van uitsluiting van
verdere deelname zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld;

D - Wat te doen bij pech, brand of ongeval tijdens het evenement of een rondrit
46. Indien een voertuig tijdens een rondrit pech krijgt en tot stilstand komt of bij een ongeval betrokken
raakt verlenen andere deelnemers hulp en bijstand. Ook worden terstond veiligheidsmaatregelen
getroffen zowel voor de groep die zich bezighoudt met het pechgeval/ongeval als voor het overige
verkeer. Zo nodig moet ter plaatse het verkeer geregeld worden en de hulp worden ingeroepen van de
politie, ambulance, ANWB en/of bergingsbedrijf. Voertuigen moeten zoveel als mogelijk van de rijbaan
af. Nieuwsgierigen moeten op een afstand worden gehouden. Bij een ongeval verleend men eerste
hulp, niet dan nadat of door anderen het ongeval is gemeld bij 112 en AVC. Laat een paar deelnemers
foto’s maken van het ongeval vanuit verschillende hoeken – deze foto’s kunnen dienst doen bij het
vaststellen van de aansprakelijkheid door de politie en bij de afhandeling door de
verzekeringsmaatschappijen. Gebruik een Europees schademeldingformulier. Heeft u die niet dan kunt
u die opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij;
47. Bij een ongeval op het terrein biedt u direct hulp en bijstand aan de betrokkene(n) door het verlenen
van eerste hulp en roept u zo nodig hulpverlening in zoals ambulance, politie en/of brandweer via 112
en in tweede instantie de kampleiding. Anderen die geen eerste hulp verlenen dragen er zorg voor op
aanwijzing van de kampleiding dat eventuele hulpverleningsvoertuigen ongehinderd en direct het
terrein kunnen oprijden of dirigeren / escorteren dergelijke voertuigen naar de locatie van het
ongeval;
48. Ondanks dat open vuur verboden is kan er brand ontstaan. Bij brand meldt u dit onverwijld aan 112 en
in tweede instantie aan de kampleiding. U roept de hulp in van anderen en brengt eerst anderen, die
bijvoorbeeld in tenten of voertuigen slapen of verblijven in veiligheid en probeert gezamenlijk de
brand te blussen met inachtneming van uw eigen veiligheid en die van anderen en van dieren. Zorg er
voor dat de brand zich niet kan uitbreiden, verplaats zo nodig en indien mogelijk voertuigen, tenten en
dergelijke. Gebruik brandblussers bij voertuigbranden. Ga geen brandend voertuig naar een andere
plek rijden, dit kan de brand namelijk tot een nog grotere omvang brengen en uzelf en anderen in
gevaar brengen;
49. Is u bedrijfshulpverlener en/of is u gecertificeerd EHBO’er, AED’er of reanimator meldt dit bij het
registreren bij aankomst op het evenement. AVC kan in onverhoopte voorkomende gevallen u dan
direct waarschuwen om hulp te verlenen.

E – Gedrag- en verkeersregels
50. Op het terrein of tijdens de rondrit betrachten we de algemeen geldende fatsoens- en verkeersregels
zoals deze gangbaar zijn in het algemeen maatschappelijk verkeer en p de openbare weg, waarbij men
elkaar behandelt zoals men zelf behandeld wil worden en met respect voor de natuur. Als iedereen
zich aan de afspraken houdt dan kunnen we er met z’n allen van verzekerd zijn dat het weer een leuk
evenement wordt!
51. U maakt gebruik van het toilet.

F - Klachten
52. Het kan voorkomen dat er redenen zijn voor een klacht. Als u onderling er niet uitkomt dan kunt u de
hulp inroepen van de kampleiding. Al naar gelang de aard van de klacht zal de kampleiding wel of geen
nader overleg voeren met de overige leden van het bestuur. Daar waar mogelijk zal er gezocht worden
naar een oplossing die voor de betrokkene(n) zo mogelijk aanvaardbaar is.
53. Klachten over de organisatie dient u schriftelijk in bij het bestuur, tenzij het een kwestie is die snel kan
worden opgelost.
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G - Slotbepaling
54. Het kan zijn dat bij een volgend evenement de voorwaarden op onderdelen zijn gewijzigd, geschrapt of
toegevoegd. U dient dan ook elke keer uzelf hiervan op de hoogte te stellen. De voorwaarden liggen
ter inzage in het veldkantoor tijdens een evenement.
55. Aan de hand van het aantal ontvangen inschrijfformulieren én betalingen wordt door AVC op de door
het bestuur vooraf aangegeven peildatum bepaalt of het evenement doorgaat of niet;
56. Komt het bestuur op de peildatum tot conclusie dat er onvoldoende inschrijfformulieren én betalingen
zijn ontvangen dan wordt het evenement geannuleerd. Hiervan wordt melding gedaan op de website
(leenpagina) en op Facebookpagina van AVC. Leden die niet over een computer of internet beschikken
kunnen op de dag na de peildatum telefonisch contact opnemen met AVC (uitsluitend op werkdagen
van 13:00 tot 18:00 uur) om te vernemen of het evenement doorgaat of niet;
57. Eventuele schade, in welke zin dan ook, ontstaan door het niet laten doorgaan van het evenement zijn
de artikelen in Hoofdstuk C e.v.v. van toepassing;
58. Het bestuur is belast met het toezicht en handhaving van de voorwaarden;
59. Het bestuur kan een deelnemer formeel een waarschuwing geven, daarvan wordt een aantekening
gemaakt. Indien tijdens hetzelfde evenement zich weer een situatie voordoet dat tot minstens een
waarschuwing kan leiden kan het bestuur overgaan tot uitsluiting van verdere deelname aan het
evenement en de deelnemer van het terrein (laten) verwijderen. Zie ook art. 43.
Indien er over meerdere evenementen aan een en dezelfde persoon een waarschuwing is gegeven dan
kan het bestuur besluiten het lid op voorhand voor een bepaalde periode uit te sluiten van deelname
aan een evenement;
60. In alle gevallen waarin de voorwaarden niet in voorzien beslist het bestuur.

Wij wensen u veel plezier tijdens het evenement!
Het bestuur van de

ARMY VEHICLE CLUB

