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HUISREGELS CIRCUIT ZANDVOORT (CZ) | algemeen

1. Toegang en veiligheid | bezoeker heeft alleen toegang tot het terrein van CZ op vertoon van geldig toegangsbewijs 
of accreditatie. Op verzoek dienen geldig toegangsbewijs en geldige legitimatie te worden getoond.

2. Volg te allen tijde de instructies op van het personeel van CZ (inclusief, maar niet gelimiteerd tot verkeersregelaars, 
kassapersoneel, marshalls, medische staf, security)

3. Honden zijn niet toegestaan, met uitzondering van een hulphond 
4. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor producten van haar deelnemers
5. Het is verboden op en rond de locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/ of interviews/ enquetes af te 

nemen zonder toestemming van de organisatie 
6. Zonder geldige accreditatie is het verboden om te fotograferen, filmen en maken van (andere) geluids-, en/ of beeld 

opnamen 
7. Op locatie worden beelden en geluidsopnames gemaakt. Aanwezigen stemmen in met openbaarmaking daarvan. 

Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
8. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/ of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/ of 

goederen van bezoekers
9. De organisatie behoudt zich het recht om jassen en tassen te controleren met het oog op veiligheid
10. Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen

11. In geval van een calamiteit direct contact opnemen met de organsatie via +31 (0)23 5 740 740

12. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor gemarkeerde rokersgebieden/ -ruimten

13. Voor organisaties en particulieren die gebruik maken van de paddock terreinen geldt het Paddock reglement

14. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie 

Huisregels Circuit Zandvoort (oktober 2018)



Paddock Reglement Circuit Zandvoort (versie: oktober 2018)  
 

Paddockreglement Circuit Zandvoort 
 
Circuit Zandvoort hanteert een Paddockreglement vanuit veiligheids- en milieu 
overwegingen. Alle gebruikers van de locaties en voorzieningen van Circuit Zandvoort 
dienen zich bewust te zijn van deze regels en hier naar te handelen.  
 
Milieu richtlijnen  
 
Brandbare vloeistoffen 

 Benzine- en oliekannen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn. 
 Benzine- en oliekannen moeten in een lekbak staan waarin de inhoud van de kannen 

opgevangen kan worden bij lekkage. 
 Benzine- en oliekannen mogen niet in ruimtes staan waar publiek kan komen. 
 Benzine- en oliekannen mogen niet buiten staan. 
 Op opslagvaten voor vloeistoffen moet goed vermeld staan welke vloeistof in het vat 

zit. 
 
Tanken 

 Bij het bijtanken van de auto dient er altijd een groot lekzeil onder de auto en de 
tankvoorziening te liggen. 

 Het overgieten van vloeistoffen mag alleen gebeuren in een lekbak. 
 Tanken mag alleen in de nabijheid van twee brandblussers. 

 
Water 

 Al het afvalwater moet in een put worden geloosd en mag absoluut niet op de 
paddock geloosd worden. 

 Op de paddock mogen geen voertuigen en andere objecten worden gewassen. 
 
Vuil 

 Al het vuil dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 
 Olieresten dienen apart te worden verzameld in de daarvoor bestemde oliebakken. Er 

mogen absoluut geen vaten olie op de paddock worden achtergelaten.  
 
Gas 

 Gasflessen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn. 
 Gasflessen mogen niet in de nabijheid staan van brandbare stoffen. 
 Een gasflesbatterij mag ten hoogste uit vijf flessen bestaan. 
 Gasflessen mogen niet in de open buitenlucht staan. 

 
 
Brandweer eisen: 
 
Vergunning 

 Indien in een tijdelijk bouwwerk meer dan 150 personen aanwezig zijn, dient hiervoor 
bij de Brandweer in Zandvoort een vergunning “brandveilig gebruik” te worden 
aangevraagd.  

 In elk bouwwerk dienen er altijd voldoende goedgekeurde blusmiddelen aanwezig te 
zijn om een grote brand te kunnen blussen. 

 
Parkeren 

 Er dient te allen tijde geparkeerd te worden binnen de witte lijnen op de paddock. En 
indien van toepassing op vertoon van een geldig toegangsbewijs. 



Paddock Reglement Circuit Zandvoort (versie: oktober 2018)  
 

 Uitgangen van verblijfplaatsen dienen te allen tijde vrij te zijn van voertuigen of 
andere obstakels. 

 Voor en onder de trappen van het Pits-gebouw mogen geen brommers, auto’s of 
andere 2- of 4-wielers en andere objecten worden geplaatst. 

 
Paddock 
 
Verkeer 

 De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is stapvoets. 
 De minimale leeftijd van bestuurders van voertuigen is 16. 
 

Asfalt 
 Er mogen geen gaten of sleuven worden aangebracht in het asfalt.  
 

Pitboxen 
 De ruimte/ loadingdock voor de pitbox is gereserveerd voor de huurder van de pitbox 

en mag niet door anderen worden gebruikt 
 De pitboxen en de ruimte voor de pitboxen mogen niet eerder in gebruik worden 

genomen dan de gehuurde periode  
 Na vertrek dient de pitbox weer vuil- en stickervrij te worden opgeleverd. Bij 

overtreding wordt er geen borg terugbetaald of ontvangt men een boete. 
 

Flyeren 
 Het is verboden om te flyeren zonder toestemming van het circuit. 

 
Drones 

 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de directie te vliegen met 
drones op het circuit terrein.  

 
 
Overtredingen 
Alle overtredingen met eventueel daaruit voortvloeiende boetes zullen één op één doorbelast 
worden aan de overtreder!! 
 



VENUE RULES CIRCUIT OF ZANDVOORT (CZ) | general

Please note these are the venue rules translated by SCARB from the Circuit of Zandvoort document 
'huisregels'.

1. Access and safety | the visitor is only granted access upon presentation of a valid admission
ticket or accreditation. A valid admission ticket and a valid ID must be presented on request

2. Follow the instructions of the CZ staff at all times (including, but not limited to, traffic 
controllers, checkout staff, paddock and track marshalls, medical staff, security staff)

3. Dogs are not allowed, with the exception of assistance dogs
4. The organization accepts no liability for the products of participants
5. It is prohibited to distribute brochures, flyers or other matters at and around the location 

and/or to conduct interviews/surveys without the permission of the organization
6. Without a valid accreditation it is forbidden to photograph, film and make (other) sound 

and/or images recordings
7. Images and sound recordings are made on location. Visitors agree to disclosure thereof. No 

rights can be derived from this.
8. The organization is not liable for loss and/or theft and any form of damage to property 

and/or goods from visitors
9. The organization reserves the right to check coats and bags for safety reasons
10.  It is forbidden for visitors under the age of 18 to purchase, accept or consume alcoholic 

beverages
11. In the event of an emergency, contact the organization directly via +31 (0) 23 5 740 740
12. Smoking is only permitted in the designated smoking areas
13. For organizations and individuals who use the paddock grounds, the Paddock rules apply
14. In situations where the house rules do not provide clarity, the organization decides



Paddock Regulations Circuit Zandvoort (October 2018)  
 

Paddock regulations Circuit Zandvoort 
 
Circuit Zandvoort uses Paddock regulations for safety and environmental reasons. All users 
of the locations and facilities of Circuit Zandvoort must be aware of these rules and act 
accordingly. 
 
Environmental regulations  
 
Inflammables 

 Fuel and oil cans must be secured to prevent them from falling over and being driven 
into. 

 Fuel and oil cans must be placed in a drip tray in which the content of the cans can 
be caught when a leak occurs! 

 Fuel and oil cans may not be placed in areas accessible to the general public. 
 Fuel and oil cans may not be placed in the open air. 
 Fluid storage barrels must carry an adequate indication of the fluid they contain. 

 
Re-fuelling 

 During re-fuelling of the car, a large-sized drip cloth must be placed underneath the 
car and the re-fuelling system. 

 Pouring of fluids from one can into another may only be done in a drip tray. 
 Re-fuelling is only allowed in the presence of two fire extinguishers. 

 
Water 

 Any waste water may only be disposed of in a drain and may by no means be 
disposed of in the paddock. 

 Cleaning of cars or other objects in the paddock is not allowed. 
 
Waste 

 Any waste must be disposed of in designated waste bins. 
 Waste oil must be disposed of separately in designated oil containers. Oil barrels may 

by no means be left behind in the paddock.  
 
Gas 

 Gas cylinders must be secured to prevent them from falling over and being driven 
into. 

 Gas cylinders may not be placed close to inflammables. 
 A battery of gas cylinders may only include a maximum of five cylinders. 
 Gas cylinders may not be placed in the open air. 

 
 
Fire prevention requirements 
 
Approval 

 In case that more than 150 persons are present in an awning, an application for an 
approval of “fire proof use” has to be made to the Zandvoort fire brigade.  

 In every awning, there must be sufficient extinguishing material in order to be able to 
extinguish a major fire. 

 



Paddock Regulations Circuit Zandvoort (October 2018)  
 

Parking 
 Parking, at any time, must be done within the white lines in the paddock, and if 

applicable on showing a valid admission ticket.  
 Exit gates etc. must be kept free and may not be blocked by vehicles or other 

obstacles. 
 No scooters, bicycles, cars or any other objects may be placed in front of or under the 

stairways towards the VIP gallery. 
 
Paddock 
 
Traffic 

 The maximum speed for any vehicle in the paddock is walking speed. 
 The minimum age of a driver of a vehicle is 16 years. 
 

Asphalt 
 No holes or slides may be made into the asphalt. For any hole that is being drilled, 

the person responsible will be given a fine of 50 Euros. 
 

Pit boxes 
 The space/ loading dock in front of the pit box is reserved for the tenant of the pit box 

and may not be used by others 
 The pit box and the space/ loading dock in front of the pit box may not be used earlier 

than the rental period 
 Upon departure, no waste or stickers may be left behind in the pit box. In case of non-

compliance, the deposit will not be returned or a fine will be imposed. 
 
Sampling/distribution of flyers 

 Sampling and distribution of flyers without approval by the circuit management is 
prohibited. 

 
Drones 

 It is strictly prohibited to make use of a drone without permission of the circuit media 
coordinator.  

 
Violations 
All the violations, and all the fines that arise from those violations, will be charged to the 
offender one by one. 


