
 

Aanvulling reglement voor carnavalsoptochten in de gemeente 
Zundert geldend voor Rijsbergen 
 
Artikel 1 Eisen aan wagens 
De wagens dienen o.a. aan de volgende eisen te voldoen: 
- de maximale hoogte is 9 meter; 
- de maximale breedte is 4,50 meter; 
- de maximale lengte is 18 meter. 
Deze maten gelden voor de wagens exclusief aandrijving (tractor of ander gemotoriseerd voertuig). 
 
Artikel 2 Constructie en veiligheid 
De bouwers van de wagens dienen CV “De Aopelaanders” en de OC steeds de gelegenheid te geven 
om tijdens de bouw de constructie te beoordelen. Als de bouwers beginnen met het bouwen van de 
wagen dienen zij dit binnen één week door te geven aan het secretariaat van CV “De Aopelaanders”.  
Zij geven door waar en wanneer er aan de wagen gebouwd wordt. 
De constructie en veiligheid zal beoordeeld worden door de CV en de OC aan de hand van een 
controlelijst opgesteld door de CV en de OC die bekend dient te zijn bij de bouwers van de wagens. 
 
Artikel 3 Alcoholgebruik 
In afwijking van artikel 26 van het ‘Reglement voor carnavalsoptocht in de gemeente Zundert’ is het 
gebruik van alcohol door optochtdeelnemers niet toegestaan. Deelnemers van de optocht dragen de 
volledige verantwoordelijkheid voor eventuele sancties die worden opgelegd door zowel de CV, 
leden van de OC als overheidsinstanties. C.V. “De Aopelaanders” aanvaardt hierbij geen enkele 
aansprakelijkheid. Deelnemers vrijwaren C.V. “De Aopelaanders” van eventuele sancties, 
aansprakelijkstellingen, boeten, enz. die aan de C.V. worden opgelegd ten gevolge van 
alcoholgebruik door carnavalsdeelnemers.  
 
Artikel 4 Persoonsgegevens 
Bij deelname aan de optochten van CV “De Aopelaanders” en de daartoe benodigde akkordering van 
bijbehorende reglementen geeft deelnemer CV “De Aopelaanders” toestemming opgenomen te 
worden in uitingen van de CV gebruik makend van beeld- en of geluidsregistraties van deze  zijn of 
haar aanwezigheid. Eveneens geeft deelnemer toestemming benaderd te kunnen worden voor 
activiteiten van CV in het opvolgende carnavalsjaar. 
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