Huishoudelijk reglement TT Circuit Assen
Hartelijk welkom op het TT Circuit Assen (TTCA)

•

De toegang tot het Parc-Fermé dient te allen tijde te worden vrijgehouden;

Voor een aangenaam en veilig verblijf willen wij u graag op de volgende punten attenderen.

•

Achter de witte belijningen nabij de pitboxen en de kantoren van het TTCA mag niet geparkeerd
worden;

Algemene gedragsregels

•

Huisdieren zijn op het paddock niet toegestaan;

•

Tijdens alle evenementen op het TTCA zijn de instructies, aanwijzingen, voorschriften en

•

Het maken van burn-outs, donuts etc. op de paddock is verboden;

reglementen van de sportbonden, onder auspiciën waarvan de evenementen worden

•

Het is verboden te roken bij het benzinestation, in de pitboxen en op het dak van het pitgebouw;

georganiseerd mede van toepassing, doch uitsluitend voor zover deze niet strijdig zijn met de

•

Voor verblijf op het TTCA zijn de voorschriften van de gebruiksvergunning van de brandweer van

huurvoorwaarden, algemene voorwaarden en reglementen van het TTCA;

toepassing;

•

Op de terreinen van het TTCA is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van
toepassing;

Pitbox voorschriften

•

Het is verboden met scooters, fietsen, motoren, auto’s de taluds rondom het circuit te berijden;

•

Voor het gebruik van de pitboxen verwijzen wij naar het reglement gebruik pitboxen;

•

Indien van toepassing dienen toegangskaarten op verzoek te worden getoond;

•

Personen beneden de 16 jaar hebben geen toegang tot de pitstraat.

•

Personen in het bezit van (permanente) passen dienen deze zichtbaar te dragen gedurende het
verblijf op het terrein van het circuit en in de gebouwen op het circuit, waaronder mede begrepen

Milieu en hygiëne voorschriften

de paddock en pitstraat ;

•

Voertuigen waaraan onderhoud wordt gepleegd dienen voorzien te zijn van een milieumat;

•

Aanwijzingen van medewerkers en officials dienen onverwijld te worden opgevolgd;

•

Afgewerkte olie dient in de daarvoor bestemde olievaten te worden gedeponeerd;

•

Het is onbevoegden verboden zich op de baan of in de pitstraat te begeven tijdens trainingen of

•

Banden en accu’s mogen niet worden achtergelaten op de terreinen van het TTCA;

races;

•

Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken;

•

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde of aangewezen plaatsen;

•

De douches en toiletten dienen schoon achtergelaten te worden.

•

Parkeren in het Parc Fermé is verboden;

•

Na 18.00 uur mag geen geluidsoverlast meer worden veroorzaakt;

Relevante voorschriften en vergunningen liggen ter inzage op Riders Info.

Na 18.00 uur en voor 09.00 uur mogen zich geen gemotoriseerde voertuigen op de baan

Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels, dan is het TTCA (waaronder te verstaan de Stichting

bevinden;

Circuit van Drenthe en/of de aan haar gelieerde vennootschappen) gemachtigd om, middels de door

•

haar aangewezen toezichthouders/bewaking, passende maatregelen tegen overtreders te nemen,
Calamiteiten

waaronder het onmiddellijk verwijderen van het circuit en omliggende terreinen, paddock en /of pitbox
van personen en/of goederen.

•

Bij een calamiteit zijn blusmiddelen voorhanden onder het kantoorgebouw aan de paddockzijde;

•

Bij een calamiteit is een AED aanwezig links naast pitbox 1.

•

Indien noodzakelijk kunt u bij calamiteiten bellen met het landelijk alarmnummer 112;

De directie van het TTCA is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, ontstaan
tijdens het verblijf op het TTCA. Indien aan één of meerdere van de bovenstaande voorschriften

Paddock voorschriften

niet wordt voldaan is het TTCA gerechtigd om de eventueel betaalde waarborgsommen bij

•

De maximum snelheid op het paddock bedraagt 15 km/u;

wijze van boete geheel of gedeeltelijk (naar keuze van het TTCA) in te houden,

•

Personen jonger dan 12 jaar mogen geen gemotoriseerd voertuig besturen;

onverminderd het recht van TTCA om de geleden schade op de huurder te verhalen.

•

Doorgaande wegen, brandkranen en nutsvoorzieningen dienen te worden vrijgehouden;
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