
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragsregels 
 
LET OP! ER MOGEN GEEN HUISDIEREN MEEGENOMEN WORDEN OP DIT EVENEMENT! 
 
LEES DE REGELS GOED DOOR EN MAAK ER EEN LEUKE DAG VAN! 
 
Voor een aangenaam en veilig verblijf op het TT Circuit Assen tijdens Belevingsevenement 
BromfieTTs willen wij u graag op de volgende punten attenderen. 
 
Evenementterrein 
Let op: het evenementterrein is voetgangersgebied en daar geldt een maximumsnelheid van 15 
km/h. Binnen het bromfietsgebied worden auto’s geweerd. Brengt u uw bromfiets met een auto dan 
krijgt u de gelegenheid die op een apart terrein af te laden. Het is niet toegestaan huisdieren mee 
te nemen naar het circuit! Personen jonger dan 12 jaar mogen geen gemotoriseerd voertuig 
besturen. Het maken van burn-outs, donuts etc. op de paddock is verboden. Het is verboden met 
scooters, fietsen, motoren, brommers auto’s etc. de taluds rondom het circuit te berijden. 
 
Inschrijving rijden op de baan 
Het rijden op de TT baan vindt plaats op 3 tijdstippen, verdeeld over de dag: 
11.00 uur    12.40 uur    14.50 uur 
 
Bezoekers die met hun bromfiets willen rijden op de baan kunnen zich daarvoor inschrijven in 
Pitbox 1 in de paddock. Inschrijven kan alleen op vertoon van legitimatie en de kaart “entree met 
bromfiets”. Bij het inschrijven dient u een vrijwaring te tekenen en daarbij dient u zich te 
legitimeren. Deze is op het evenement voorradig, maar kan ook vooraf worden opgevraagd. 
Minderjarigen mogen deelnemen aan de circuitsessies vanaf de leeftijd van 16 jaar. Zij dienen een 
vrijwaring te overleggen die mede is ondertekend door ouders of voogd.  
 
Toegang tot de baan 
Bij inschrijving wordt een polsbandje verstrekt. Toegang tot de sessies wordt uitsluitend verleend 
aan de kaarthouder van de “entree met bromfiets”  kaart die de vrijwaring heeft getekend.  
Alle deelnemers dienen zich 10 minuten voorafgaand aan hun sessie op te stellen in de bij 
inschrijving aangegeven pitbox. 
 
Rijden op de baan 
De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van de pitstewards en 
baanofficials, almede medewerkers van de organisatie van BromfieTTs 2018. Het niet naleven van 
bedoelde instructies kan leiden tot uitsluiting/verwijdering van het evenement. 
De deelnemers dienen zoveel als mogelijk vlot het circuit op te rijden en met dezelfde snelheid als 
de voorrij-brommer te rijden (max 50 km/h). Laat geen grote ruimtes vallen. Slingeren, zig zag 
rijden is niet toegestaan. Bij misdragingen worden de deelnemers uit de parade gehaald. Bij pech 
dient men, indien mogelijk, in de graskant te gaan staan. De deelnemer met pech wordt door de 
organisatie teruggebracht naar de paddock. Het dragen van een helm is verplicht. 
 
Privacy 
U kunt als deelnemer / bezoeker gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden 
op de facebook- en webpagina’s van Bromfiets magazine en van het evenement BromfieTTs. Tevens 
kunnen deze gepubliceerd worden in Bromfiets magazine en worden gebruikt voor promotionele 
doeleinden voor een volgende editie. 
 


