
Bijlage A – Voorwaarden carnavalsoptocht C.V. De Kwakbollen 
 
Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de 
deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn onderdeel van de 
vergunningverlening. De carnavalsvereniging de Kwakbollen, verder te noemen: vergunninghouder, 
dient te zorgen dat de deelnemers zich houden aan de voorwaarden. Indien hieraan geen 
medewerking wordt verleend, zal de organisatie handelen zoals in de voorwaarden benoemd of zoals 
nodig wordt geacht door de organisatie. Bij deelname aan de optocht zijn deze voorwaarden van 
toepassing en zijn bij het deelnameformulier gevoegd. Deze voorwaarden zijn daarnaast beschikbaar 
via de website van vergunninghouder. Door ondertekening van het deelnameformulier/ aanmeld 
formulier of het aanvinken op de website verklaart de deelnemer deze voorwaarden te hebben 
ontvangen en in te stemmen met de inhoud.  

Algemeen  

1. De route, duur en tijdstip van de optocht word door de voorzitter van de optochtcommissie 
bepaald en tijdig aan de deelnemers medegedeeld.  

2. Alle deelnemers dienen zich te onthouden van bedreiging, discriminatie en/of ernstige belediging.  

3. Wagens mogen geen discriminerende teksten of tekens vertonen. Dit geld tevens voor 
loopgroepen en individuele deelnemers.  

4. Het is verboden levende dieren in de optocht te laten deelnemen c.q. te vervoeren.   

5. De vergunninghouder beslist over de samenstelling van de optocht en deelname van  individuele 
wagens en groepen.  

6. Eventuele afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen toegestaan, na voorafgaande schriftelijke 
instemming van de gemeente.  

7. Niet nakomen van deze voor waarden kan uitsluiting van (verdere) deelname met zich 
meebrengen.  

Deelname  

1. Alle deelnemers aan de optocht worden door de jury beoordeeld en kunnen niet deelnemen 
zonder inschrijving.   

2. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding op een carnavalswagen aanwezig zijn.  

Eisen materiaal  

1. De hoogte van enige uitbeelding mag niet hogen zijn dan 5,00 meter gemeten vanaf de openbare 
weg, de breedte mag maximaal 3,00 meter zijn.  

2. De wielen van iedere carnavalswagen dienen op een deugdelijke manier aan de voor, achter- en 
zijkanten dicht te zijn, zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije 
ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 25 tot 35 centimeter.  



3. De maximale toegestane hoogte van enige uitbeelding als genoemd in punt 1 is niet van 
toepassing indien gebruik wordt gemaakt van een schuif- en/of kantelmechanisme. De maximale 
hoogte bij een schuif- en/of kantelmechanisme bedraagt 6,50 meter en dient binnen redelijke tijd 
teruggebracht te kunnen worden naar 5,00 meter.  

4. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te worden bevestigd.  

5. Op elke wagen dient er een sleepoog gemonteerd te zijn aan de voor en achter zijde die te aller 
tijde bereikbaar is om bij calamiteiten te kunnen weg slepen.  

6. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke leuning ter beveiliging te zijn 
aangebracht. De hoogte van deze leuning dient tenminste 1,20 meter te bedragen.  

7. Bij gebruik van luchtdrukflessen, compressoren of anderszins dient elke fles of ketel goedgekeurd 
te zijn. Tevens dienen goedgekeurde slangen, slangklemmen en reduceerinrichtingen te worden 
gebruikt. Maximaal toegestane druk is 8 bar.  

Optreden voor, tijdens en na de optocht  

1. Buiten de optocht zelf om is het NIET toegestaan personen te vervoeren op de 
praalwagen/aanhanger. Deelnemende personen zullen met ander vervoer naar de opstelplaats 
moeten komen om daar vandaan op de praalwagen/aanhanger te mogen staan. Vanaf ontbinding 
van de optocht op de Wilhelminalaan is het ook NIET toegestaan personen te vervoeren op 
praalwagen/aanhanger. 

2. Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur (=juridisch stapvoets) tijdens de optocht.   

3. Het strooien van versnaperingen of anderzijds is verboden. Het uitdelen van versnaperingen is 
toegestaan.  

4. Uit oogpunt van milieu is het niet toegestaan confetti, hooi, stro of andere milieu onvriendelijke 
materialen te gebruiken.  

5. Het gebruik van alcoholhoudende dranken door deelnemers direct voor of tijdens de optocht is 
gematigd (3 zwak-alcoholische drankjes per deelnemer op de kar) toegestaan. Het gebruik van 
geestverruimende middelen door deelnemers voor of tijdens de optocht is niet toegestaan. 

6. Het geluid op de deelnemende voertuigen mag de andere deelnemers niet overstemmen of ander 
overlast bezorgen. De speakers dienen naar binnen gericht te staan op de wagen. De geluidssterkte 
mag ,binnen een straal van 10 meter ,niet meer bedragen dan 85 decibel. Hierop wordt 
gecontroleerd.  

(Brand) Veiligheid  

1. Op elke wagen dient tenminste één goedgekeurde draagbaar blustoestel met een inhoud van 
minimaal 6 kilo/liter aanwezig te zijn, geschikt voor het blussen van branden in de brandklasse A, B 
en C. Elk ander object, niet zijnde een wagen dient eveneens van een deugdelijk blusmiddel te zijn 
voorzien.  

2. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.   

3. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van 



deugdelijke isolatiebewaking.  

4. Haspels die gebruikt worden op de wagens moeten in zijn geheel afgerold zijn. 

5. Reserve brandstof voor aggregaten vervoeren in jerrycans: maximaal 10 liter en niet op de 
carnavalswagen. Het vullen dient stilstaand te gebeuren. Let op met knoeien van brandstof bij een 
hete aggregaat, gebruik een trechter en houd blusmiddel stand-by.  

6. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare 
materialen (piepschuim, plastic etc. etc.) zoveel mogelijk te worden beperkt.  

7. Indien het trekkende voertuig wordt ingepakt, dan dient een goede ventilatie van uitlaatgassen 
aanwezig te zijn.  

8. Vlucht mogelijkheden van zowel bestuurder als passagier(s) dienen te aller tijde gewaarborgd te 
zijn.  

9. Gebruik van gasflessen is niet toe gestaan.  

Aansprakelijkheid  

1. Vergunninghouder is niet aansprakelijk voor bij deelnemer ontstane schade die het gevolg is van 
handelen van de deelnemer en zijn meegevoerde materiaal.  

2. Deelnemer vrijwaart vergunninghouder door ondertekening van het deelnemersformulier, tegen 
alle aanspraken van derden, daaronder begrepen eigen groep, overige deelnemers, publiek, 
toezichthouders en overheid  

Verzekering  

De deelnemers die gebruik maken van motorisch voorbewogen voertuigen met of zonder 
kentekenplaat zijn verplicht zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. De deelnemer 
dient voor aanvang van de optocht een kopie van de verzekering in te leveren.  

Aanwijzingen  

1. Alle deelnemers zullen bij het opstellen op industrieterrein De Putkop worden gecontroleerd op:  

a. aanwezigheid van het jurynummer.   

b. aanwezigheid van de verzekeringspapieren.   

c. aanwezigheid van een brandblusser.   

d. overtollige aanwezigheid van drank op de wagens.   

e. elke vorm van reclame.   

2. In alle gevallen dienen vergunninghouder en de deelnemers de aanwijzingen van gemeente, 
politie, brandweer en ambulance op te volgen.  

 



3. Tijdens de optocht zullen er diverse herkenbare optochtbegeleiders rondlopen c.q. fietsen. Iedere 
begeleider houd de deelnemers, wagens in de gaten. Als er problemen zijn zullen deze de 
deelnemer(s) erop aanspreken. Hierna volgt een waarschuwing, bij de volgende overtreding volgt 
een officiële waarschuwing d.m.v. een gele kaart en worden er 5 strafpunten in mindering gebracht 
door de jury in de punten beoordeling. Bij de 3de overtreding volgt een rode kaart en uitsluiting van 
deelname aan de optocht.  
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