
Standhoudersreglement MegaTrucksFestival 
Wij verzoeken u goed kennis te nemen van onderstaande zaken. Met uw deelname gaat u akkoord met dit reglement. 
Verzekering 
Standhouder is zich ervan bewust dat elke vorm van verzekering, tegen welk risico ook, niet is inbegrepen. De standhouder 
verklaart tevens zelf zorg te dragen voor een eventuele transport-, goederen- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.  
Betaling, standplaats, opbouw, deelnemerskaarten 
Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Tevens volgt begin november de factuur. Betaling dient vóór opbouw en aanvang 
van het evenement te zijn voldaan. Uw standplaats wordt door de (verkeers)regelaars aangewezen. Meldt u direct nadat u bent 
gearriveerd bij de Brabanthallen. U wordt dan op locatie verder geholpen. Bij kraamhuur zijn twee deelnemerskaarten 
inbegrepen. Deze geven beide dagen gratis toegang tot het MegaTrucksFestival.  
Meldt s.v.p. vooraf aan de organisatie wanneer u komt opbouwen: 
Donderdag 15 december : van 10.00 tot 17.00 uur   
Vrijdag 16 december : van 10.00 tot 22.00 uur  
(Vanwege de Brandweerkeuring, de warmgestookte hallen en het aanwezige publiek, is het niet mogelijk om op 17 of 18 december voor óf 
tijdens het evenement met een voertuig naar binnen te rijden). 
Glaswerk, Lawaai, Overnachten en de Verkoop van etenswaren/dranken is verboden 
Het is verboden om glazen flessen, zoals bierflessen en flessen sterke drank, mee te nemen in de hallen. De catering wordt 
verzorgd door de Brabanthallen. Het is verboden etenswaren en/of dranken te verkopen. Tevens is het niet toegestaan tijdens 
openingstijden zelf muziek te draaien, mits hier vooraf vanuit de organisatie schriftelijk toestemming voor is gegeven. 
Overnachten is niet toegestaan. Het evenement eindigt om 17.00 uur, dan dient u de Brabanthallen te verlaten. 
Stapvoets rijden en parkeren 
In de Brabanthallen en het directe terrein daaromheen dient stapvoets gereden te worden. Uw voertuig dient buiten te worden 
geparkeerd, op het parkeerterrein voor standhouders. Alleen bij overeenstemming vooraf, is er een mogelijkheid voor plaatsing 
van uw voertuig bij uw stand. Bij kraamhuur is het niet toegestaan uw voertuig binnen te plaatsen. Op last van de 
veiligheidsvoorschriften van de Brabanthallen, mag de brandstoftank van een tentoongestelde voertuig maximaal 5 liter 
brandstof bevatten. Eventueel aanwezige accupolen dienen te zijn losgekoppeld. 
Stroomvoorziening 
Bij kraamhuur is geen stroomvoorziening inbegrepen. Het is verboden om zonder overleg met de organisatie d.m.v. een 
stekker/haspel stroom binnen de Brabanthallen af te nemen. Realiseert u zich dat bij onjuist en niet gemeld gebruik, u zelf 
aansprakelijk bent bij eventueel ontstane (brand)schade. Wenst u een officiële elektrische aansluiting 220V, dan kost deze € 
138,00 (excl. BTW, dus € 166,98 incl. BTW) en kan worden aangevraagd bij de organisatie. De Facilitaire Dienst van de 
Brabanthallen komt deze vervolgens op de door u gewenste plek aanleggen. Bij illegale stroomafname kunnen de eventuele 
extra kosten aan de deelnemer worden doorbelast.  
Afval 
U dient er zorg voor te dragen dat de standhouderplaats/kraam schoon wordt achtergelaten, afval dient u te deponeren in de 
afvalbakken. Afval dat qua omvang niet in de reguliere afvalbakken past, dient u mee retour te nemen en zelf af te voeren. Bij 
het niet naleven hiervan, kunnen de eventuele extra kosten aan u worden doorbelast. 
Navolgen wettelijke regels 
Te allen tijde dient de Nederlandse wet- & regelgeving nageleefd te worden. Zo geldt er een algeheel rookverbod in de 
Brabanthallen. Bij bedreiging, geweldpleging, vernieling, drugsbezit, drugshandel en diefstal wordt direct overgegaan tot 
aanhouding en overdracht aan de politie. Net als op de openbare weg, geldt er in de Brabanthallen en de terreinen daaromheen 
een wettelijke legitimatieplicht (d.m.v. paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). 
Einde evenement 
Op 18 december om 17.00 uur is het MegaTrucksFestival afgelopen. U bent dan van 17.00 tot 20.00 uur in de gelegenheid uw 
spullen in te pakken, op te ruimen en uit te rijden. Andere tijden uitsluitend in overleg met de organisatie.  
Contactpersonen:   Tom Jansen: 06-54601816  Frans van den Hul: 06-20401244 


