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Algemeen Reglement Raceway Venray 

 
Hartelijk welkom op het circuit Raceway Venray! 
 

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

 

Algemene gedragsregels 

 Tijdens alle evenementen/activiteiten op het circuit van Raceway Venray zijn de instructies, aanwijzingen, 

voorschriften en reglementen van Stichting Raceway Venray, alsmede de door haar aangewezen personen 

en/of organisaties van toepassing ; 

 Op het circuit-terrein en alle bijbehorende toegangswegen van Raceway Venray is het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing ; 

 Het is verboden het talud/de geluidswal rondom het circuit te betreden/berijden ; 

 Aanwijzingen van medewerkers en officials dienen ten allen tijden te worden opgevolgd ; 

 Het is onbevoegden verboden zich op de baan te begeven tijdens trainingen, races of andere activiteiten ; 

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

 Voor 9.00 uur en na 18.00 uur mag er geen geluidsoverlast veroorzaakt worden en mogen er geen 

gemotoriseerde voertuigen op de baan, tenzij anders overeengekomen met de organisatie van Raceway 

Venray ; 

 

Circuit/terrein regels 

 De maximum toegestane snelheid op het circuit-terrein bedraagt 15 km/u ; 

 Bij aanwezigheid van onze parkeerwachters dient u ten allen tijden hun instructies op te volgen ; 

 Een voertuig mag de voor het circuit geldende geluidseisen niet overschrijden ; 

 Personen jonger dan 12 jaar mogen geen gemotoriseerd voertuig besturen, tenzij anders overeengekomen ; 

 Wegen, poorten, calamiteitenpaden, brandputten en nutsvoorzieningen dienen te worden vrijgehouden ; 

 Het maken van burn-outs, donuts etc. op het circuit-terrein in verboden ; 

 Er mogen geen gaten en/of sleuven worden aangebracht in het asfalt ; 

 Open vuur is ten strengste verboden ; 

 Geen enkele vorm van drugsgebruik is toegestaan ;  

 Het is verboden te roken in of in de nabijheid van een racevoertuig, de pitboxen en in alle overige gebouwen ; 

 Bij werkzaamheden waar brandgevaarlijke stoffen vrij kunnen komen dient ten allen tijden een (min.) 6 kg 

brandblusser binnen handbereik aanwezig te zijn, deze moet voorzien zijn van een geldige keuringssticker ; 

 Bij eventueel gebruik van een pit-box dient deze na gebruik, inclusief douche en toilet, schoon, aangeveegd 

en in originele staat te worden achtergelaten ; 

 Honden dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op het circuit-terrein ; 

 Vliegen met een drone is verboden, tenzij anders overeengekomen ; 

 

Milieu en Hygiëne voorschriften 

 Een vloeistofdicht milieuzeil dient ten allen tijden geheel uitgevouwen onder het voertuig aanwezig te zijn 

zodanig dat eventuele vloeistoffen niet in de grond terecht komen ; 

 Vrijkomende vloeistoffen (olie, brandstof e.d.) dienen opgevangen te worden en mogen niet achtergelaten 

worden op het circuit-terrein ; 

 Milieuverontreinigende stoffen en/of materialen (banden, accu’s, remvoeringen enz.) mogen niet 

achtergelaten worden op het circuit-terrein ; 

 Gelieve consumptie-afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken ; 

 Laat na gebruik douches en toiletten schoon achter, andere mensen willen hier ook gebruik van maken ; 

 

Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels dan is de organisatie van Stichting Raceway Venray gemachtigd om 

middels de door haar aangewezen toezichthouders/bewaking passende maatregelen te nemen, waaronder het 

onmiddellijk verwijderen van personen en/of goederen. 

 

Stichting Raceway Venray, alsmede de door haar ingeschakelde personen en/of organisaties, zijn niet aansprakelijk 

voor schade aan personen of goederen, ontstaan tijdens het verblijf op het circuit-terrein.  Indien aan één of meerdere 

van de bovenstaande voorschriften niet wordt voldaan is de directie van Stichting Raceway Venray gerechtigd om de 

eventueel bepaalde waarborgsommen bij wijze van boete geheel of gedeeltelijk in te houden, onverminderd het recht 

van de organisatie om de geleden schade op de betreffende persoon en/of organisatie te verhalen. 


