
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Veelgestelde vragen 

 
• Welke voertuigen mogen meerijden op het circuit?  

Beleef BromfieTTs is er voor alle bromfietsen (geen snorfietsen, geen 
motorfietsen) met of zonder kenteken. Het brommen op de TT-baan gebeurt 
op een normale bromfietssnelheid (ca 50 km/h). 
 

• Heeft mijn kind ook een toegangskaart nodig? 

Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree onder begeleiding van een 
betalende volwassene.   
 

• Mag ik als minderjarige meerijden? 

Deelname mag vanaf 16 jaar. Ben je nog geen 18 en dus minderjarig dan 
dient je ouder of voogd de vrijwaring te ondertekenen. 
 

• Is het toegestaan om iemand achterop mee te nemen tijdens de ronde 

over het circuit?  

Het is mogelijk om iemand achterop mee te nemen over het circuit. Bij een 
minderjarige passagier dient de ouder of voogd mee te tekenen op de 
aansprakelijkheidsverklaring. Net als de rijder dient de passagier een helm 
te dragen.  
 

• Hoe laat gaat het TT-Circuit open en wanneer begint het programma? 

Het programma begint om 10.00 uur. Het evenementterrein is geopend vanaf 
8.00 uur. U kunt de gehele dag aankomen en/of vertrekken.  
 

• Wanneer vindt het brommerrijden op de TT-baan plaats? 

Het brommerrijden op de TT-baan wordt minimaal twee keer op een dag 
mogelijk gemaakt op zondagmiddag 2 juli.   

  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

• Ik kom mijn brommer op een aanhanger brengen, waar kan ik parkeren? 

U kunt op vertoon van uw entree + bromfiets doorrijden via de tunnel naar 
het parkeerterrein op de paddock waar u uw bromfiets kunt afladen en uw 
auto kunt parkeren. 
 

• Kan ik op het circuit overnachten? 

Het is mogelijk op vertoon van uw entreebewijs al op zaterdag aan te komen 
en te overnachten op de paddock. De paddock is verhard, dus dit is 
uitsluitend mogelijk in een camper of caravan.  
 

• Het bestellen van kaarten lukt mij niet (Ideal loopt vast, adres fout, site 

loopt vast, niet doorgelinkt naar betaalsite).  

Problemen met het plaatsen van uw bestelling of het betalen ervan via 
internet? Neem contact met ons op en beschrijf het probleem zo zorgvuldig 
mogelijk. Wij lossen het dan voor u op. Bellen mag ook! (Tel. 0592-318 055 
binnen kantooruren). 
 

• Ik heb geen bevestiging van mijn bestelling gekregen, wat nu? 

Geen bevestiging ontvangen van uw bestelling? Het kan zijn dat wij deze nog 
moeten accepteren. Zodra we dit gedaan hebben krijgt u een bevestiging op 
het aangegeven e-mailadres.  
  

• Wanneer komen de door mij bestelde entreekaarten?  

Wij proberen deze zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling te 
verzenden. De kaarten worden uiterlijk een week voorafgaand aan het 
evenement verstuurd. 

 

https://www.jacksracingday.nl/contact

