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Stoetreglement van KV van Eisder Gijs tot Bosbeir i.s.m. gemeente Maasmechelen 

Beste carnavalvrienden, de stoet gaat weer door en laten wij er dan ook het beste van maken! 

Volg de richtlijnen die hieronder vermeld staan zo strikt mogelijk, wees stipt op de vertrekplaats zodat de stoet tijdig 
kan vertrekken en sluit aan. ( €50,00 boete) 

1. Zet de muziek, 50m voor de ontbinding, zachter of uit zodat de presentator uw groep kan voorstellen, wij hebben 
zelf muziek aan de pui. (aankomst) 

2. Draai muziek die thuishoort in een carnavalstoet of past bij de uitbeelding. 

3. Het is ten strengste verboden CONFETTI uit te gooien en gooi geen afval op of langs de straat. 

4. Is het aantal deelnemers kleiner dan contractueel opgegeven of word de omloop voortijdig verlaten, kan de 
overeengekomen vergoeding verminderd worden. (toezicht op verschillende plaatsen) 

5. In geval van overmacht, kan de stoet uitgesteld of afgelast worden. De verenigingen worden, tijdig verwittigd via 
GSM nr. van inschrijvingsformulier. Als de stoet afgelast wordt vervalt het contract en kan er geen aanspraak gemaakt 
worden op eender welke vergoeding. 

6. Het is verboden spuitbussen, scheerschuim en andere schadelijke producten of stoffen te gebruiken. De 
veroorzaker draait zelf op voor de schade of vernieling. 

7. De muziek mag geen geluidsterkte van 90 DB overschrijden. De politie kan op plaatsen metingen doen en u 
verbaliseren. 

8. Schade toegebracht aan materiaal en goederen, valt ten laste van de veroorzaker. (lichtreclames, vensters, brillen, 
kleding, …) 

9. Het inrichtend comité kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die zich 
voordoen, tenzij een duidelijke fout van de inrichters. Ondertekenen van het contract is akkoord op eigen risico.  

10. De deelnemers hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden, in groepsverband. Dit geld 
ook voor de trekker van de wagen. 

11. Provocerende uitbeeldingen, godsdienstig of zedelijk, worden geweerd alsook uitdelen van provocerend 
drukwerk. 

12. Het is verboden voetzoekers of vuurwerk te gebruiken. 

13. Wees voorzichtig met uitwerpen van snoep e.d. , gooi van de wagen weg! 

14. Dronken bestuurders worden uit de stoet gehaald, controle door politie. 

15. Beperk het drankgebruik op en rond de wagen. 

16. Organiseer toezicht rond de wagen tijdens de stoet. 

17. Wagen te huur of te koop is toegestaan, andere reclame wordt door het comité aangeboden. 

18. Vul geen generator bij tijdens rijden, denk aan blusapparaat! 

19. Volg de aanwijzingen van de Politie, voor-tijdens  en na de stoet! 

20. Denk aan de gemeentelijke machtiging praalwagens. 

Het volledig reglement berust bij de burgemeester en de korpschef van de politie van en te Maasmechelen.  
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