
BELANGRIJKE INFORMATIE SANN 

Eurol-VEKA NK AUTOCROSS -  PIETERZIJL 20 mei 2017 

 
Geachte deelnemer of bezoeker, 

Hieronder staan een aantal zaken c.q. mededelingen waar u zich strikt aan dient te houden: 

1. Het betreden van het rennerskwartier is volledig op eigen risico, de SANN als organiserende stichting 

neemt geen enkele verantwoording hiervoor. Voor tijdens of na afloop van de wedstrijden. 

2. Het gebruik van crossmotoren en dergelijke op het crossterrein is alleen voorbehouden aan de 

organisatie. 

3. Olie houdende producten dienen op een milieuverantwoorde wijze te worden afgevoerd in de daarvoor 

bestemde bakken op het rennerskwartier. 

4. Bij vernieling of ruzie op het crossterrein of in de feesttent is de rijder verantwoordelijk voor zijn 

supporters/bezoekers. Deze zal dan ook bestraft worden en zo nodig worden verwijderd eventuele 

kosten worden verhaald op de rijder. 

5. Geluidsbronnen zoals radio, aggregaat, personen met luide stem etc. dienen na 24:00 uur tot 7:00 uur 

andere morgen uit te staan/stil te zijn.(uitgezonderd tbv. organisatie) 

6. U dient de auto te allen tijde geheel op een milieukleed te hebben staan (zonder waarschuwing volgt 

uitsluiting van deelname) 

7. Drinkwater is niet aanwezig op het terrein.  

8. Open vuur is ten strengste verboden in het rennerskwartier (barbecue op gas en kolen is toegestaan) 

9. Eigen tapinstallaties en horeca activiteiten zoals party’s zijn verboden, bij overtreding wordt u van het 

terrein verwijderd.  

10. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om commerciële activiteiten te 

ontwikkelen 

11. Zorg ervoor dat u uw plek in het rennerskwartier weer schoon en opgeruimd achterlaat, laat geen 

bierdoppen op de grond liggen en zorg ervoor dat u uw afval in de daarvoor bestemde vuilniszakken of 

bakken achterlaat of breng het naar de grote container. 

12. Toiletten zijn ervoor om netjes en schoon achter te laten. 

13. De maximale snelheid in het rennerskwartier is stapvoets ( 5 km/u) 

 

Bij noodsituaties belt u 112 het terrein is gelegen aan de Boscherweg in Grijpskerk. 

Doktersdienst Groningen 0900-9229 (houd uw gegevens bij de hand) 

Daarna bellen met de organisatie: Mark van Asselt 0031-62-5448930,  

Of meld u bij de 24 uur bemande kassa 

 

Adres   martini ziekenhuis Groningen  van Swietenplein 1  9728 NT Groningen 

Adres  Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1  9713 GZ Groningen 

Adres Doktersdienst Groningen  Damsterdiep 191C,  9713 EC Groningen 


