Stichting Truckrun Weert
Secretariaat:
Maaseikerweg 336
6006 SH Weert
KVK: 52081389
www.truckrunweert.nl
info@truckrunweert.nl
Beste chauffeur,
Om alles goed te laten verlopen, vragen we aandacht voor het volgende:























Om deel te kunnen nemen dien je in elk geval in de truck plaats te hebben voor een bijrijder
en eventueel voor een begeleider.
Als familieleden van de chauffeur gezellig mee willen rijden in de stoet, kunnen zij plaats nemen in het busje.
Bij de oplegger "inschrijvingen chauffeurs" ontvang je een nummer. Plaats dit nummer duidelijk zichtbaar achter de
voorruit aan de bijrijderzijde.
Een vrijstellingsbrief ontvang je automatisch bij je lunchpakket, deze dien je verder nog in te vullen.
Bevestig het rode-witte lint aan de rechterbuitenspiegel. Dit lint er pas afhalen als de bijrijder in de wagen zit.
Controleer of de bijrijder hetzelfde nummer heeft.
Er zitten bij het lunchpakket 2 consumptiebonnen en een lotje.
Om 10.30 uur is er op het feestpaviljoen een briefing voor de chauffeurs.
Zorg dat je uiterlijk 11.30 uur bij je wagen terug bent.
Mocht je hulp of een trapje nodig hebben bij het instappen van de bijrijder bel dan even met 06-15632911.
Er rijdt een pendelbusje van de hal naar de opstelroute.
Tijdens het rijden voeren we verplicht dimlicht.
Roken is in het bijzijn van de bijrijder verboden.
Het is bij wet verboden om een telefoon in de hand te hebben, ook om foto's te maken.
Voorkom geluidsoverlast.
Als we vertrekken, zorg dan dat de colonne zo goed mogelijk gesloten blijft.
Indien een truck moet stoppen voor bijv. een sanitaire stop, rijdt deze uit de colonne. De andere trucks rijden door.
De truck die uit de route moet, voegt later weer in (hoeft niet op nummer te rijden).
Blijf goed op je eigen weghelft en ga vooral niet slingeren (denk aan de motorrijders).
Wij willen met nadruk erop wijzen dat het verboden is om als chauffeur iemand op schoot te nemen. Doe dit a.u.b.
niet, de Politie kan hiervoor verbaliseren!
Vanwege de veiligheid mag men geen snoepgoed of ander reclamemateriaal in het publiek strooien.
Volg instructies van de organisatie, vrijwilligers en politie altijd op.
Bij terugkomst, volgen we dezelfde route als met het opstellen, zodat we weer parkeren op dezelfde plaats als ’s
morgens.
Ga niet stilstaan!
Indien je niet aan onze regels houd kun je voor de komende jaren van deelname worden uitgesloten.
ALLEEN IN DRINGENDE GEVALLEN (b.v. EHBO) IS DE ORGANISATIE OP HET VOLGENDE NUMMER
BEREIKBAAR :
06 -29 01 75 34

Belangrijk:
Als de colonne in het buitengebied van een gemeente komt wil je dan a.u.b. niet claxonneren dit
geldt ook voor de specifiek aangegeven stilte gebieden. Je kunt hierop gecontroleerd worden.
Door net gedrag laten we een goede indruk achter en leggen we de eerste steen voor een vervolgrun.
Voor meer informatie kun je mailen naar info@truckrunweert.nl
Wij wensen jullie een plezierige dag.
Groetjes,
Organisatie Truckrun Weert.

