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Na de aanmelding heeft u van ons een deelnamebevestiging ontvangen. Op verzoek van de
organisatie dient u deze deelnamebevestiging (brief) bij aankomst te tonen. De bevestiging is
namelijk ook uw toegang tot het terrein en het inschrijfbewijs!
Niet aangemelde deelnemers, of deelnemers zonder deelnamebevestiging, of die met nietaangemelde voertuigen/machines, of met niet-aangemelde caravans etc. verschijnen, worden niet
toegelaten! Trekkers en andere voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn!
Reserveer via de digitale inschrijving op onze internetsite www.otmv-gelderland.nl. Betaling kan
uitsluitend via iDEAL. Betaal binnen 24 uur na uw aanmelding. Te laat binnengekomen
aanmeldingen, reserveringen en betalingen komen per direct te vervallen.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van de overnachtingsmogelijkheid, hebben per aanmelding
maximaal 2 personen gratis toegang. Wenst men gebruik te maken van deze optie ‘gratis
toegang’ dan dienen alle personen gelijktijdig met de aangemelde deelnemer te arriveren op het
showterrein.
Alle aanwijzingen van degenen die namens het bestuur toezicht houden op het terrein, dienen
onmiddellijk te worden opgevolgd!
Stel uw gastheren niet teleur. Zorg daarom in alle opzichten voor een ordentelijk verloop van
het evenement.
Deelnemers worden geacht om op de aangemelde showdagen vóór 9.30 uur aanwezig te zijn en
niet eerder dan vanaf 17.00 uur het terrein weer te verlaten. Zet bij aankomst eerst uw
materieel of (markt)spullen op de plek. Bij het inschrijfbureau kunt u de polsbandjes en
reserveringen afhalen. U tekent daar tevens ter bevestiging van verzekerd en lekvrij materiaal!
Mocht uw materieel toch (door een calamiteit) olie of brandstof gaan lekken, gebruik dan
onmiddellijk lekbakken/lekmatten. Waarschuw direct de organisatie!
Het is niet toegestaan honden los te laten lopen. Honden aangelijnd buiten het evenemententerrein uitlaten (schepje en zakje meenemen om poep op te ruimen)!
Op het showterrein wordt niet met tractoren en machines gereden als dit niet strikt
noodzakelijk is! Er wordt alleen STAPVOETS gereden i.v.m. een ieders veiligheid. Tussen de
kampeermiddelen mag in geen geval worden gereden met tractoren en/of machines.
Laat, bij draaiende motoren en/of indien zich draaiende (onder)delen aan uw materieel bevinden
die niet van een bescherming zijn voorzien, uw materieel niet onbeheerd achter en zorg steeds
voor toezicht! In geval van stationair draaiende opstellingen is het aanvullend verplicht om als
afzetting het rood/witte markeerlint en/of dranghekken te gebruiken (vraag de organisatie).
De kinderactiviteiten zijn toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar!!
Het is tussen 18.00 uur en 8.00 uur niet toegestaan om motoren te laten draaien waarvoor of
in welke vorm dan ook.
Houd het terrein schoon (afval in de daarvoor bestemde containers/bakken). Vóór maandag
12.00 uur (na afloop van de show) dient u het terrein met uw materieel te hebben verlaten
(i.v.m. oplevering terrein). Laat uw plek net zo achter als toen u gekomen bent! Neem zoveel
mogelijk uw eigen afval mee naar huis!
Tijdens de opbouw- en afbreekdagen en tevens van: vrijdag 21.00 tot zaterdag 7.00 uur, van
zaterdag 18.00 uur tot zondag 9.00 uur en van zondag 21.00 uur tot maandag 8.00 uur is het
evenemententerrein NIET TOEGANKELIJK voor ONBEVOEGDEN.
Voor het te koop aanbieden van tractoren/machines, grote onderdelen, boeken, miniaturen,
kleine onderdelen e.d. is een speciale plaats op het terrein als markt ingericht. Hiervoor dient u
vooraf bij de organisatie ruimte te reserveren!
De organisatie stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade, ongeval of
diefstal. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie.
Bedankt voor uw medewerking! We wensen u een gezellig en ontspannen O.T.M.V.-weekend toe.
De AVH-commissie.

Verblijfadres: Vleesboerderij Garritsen, Wolfsstraat 5, 7227 DP Toldijk
Contact deelnemers: Meggie Strikkeling 06-12648118 (Alleen bij dringende zaken)

