
Belangrijke telefoonnummers:
Calamiteiten (EHBO/Beveiliging): +0049 151- 52663110                        
Organisatie: +0049 151- 52663129         
               
Huishoudelijk reglement – Wunderland Kalkar on Wheels

Het TCM festival is een evenement waar gezelligheid met truckliefhebbers onder elkaar de boventoon voert. Heb 
respect voor elkaar en elkaars voertuig. Kortom: maak er voor iedereen een gezellig weekend van!

Truckersclubmillingen is als vereniging (Stichting)/organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke 
letsel, schade en/of diefstal aan materieel en voertuigen.

1. Wat te doen bij calamiteiten
Als je getuige bent van een calamiteit. Bel dan:  Alleen 112 bellen indien dit servicenummer onbereikbaar is!

2. Wat mag er allemaal niet en wat moet er allemaal wel.
- Trucks by night
 Tijdens trucks by night mogen de motoren stationair draaien, het tijdstip  hiervan word tijdens het festival  
 bekend gemaakt.
- Vertrek op zaterdag: na 22:00 of anders op zondag. Vertrek op zaterdagavond is alleen mogelijk als U het op  
 het inschrijfformulier heeft aangegeven.
- Gebruik van transportmiddelen. 
 Het is niet toegestaan om op het terrein te rijden of te fietsen.
- De toegangspoort zal zoveel mogelijk gesloten blijven.
- Veilig vertrekken en thuiskomen.
 Er wordt met klem verzocht om na vertrek de verkeersregels te respecteren. Er zal door de politie streng  
 worden opgetreden. Met name op het gebruik van de claxon zonder noodzaak.
- U dient aanwijzingen van de organisatie en beveiligingspersoneel ten alle tijden op te volgen.
- Geluidsoverlast.
 Na 02:00 wordt op de TCM terrein geluidsoverlast niet toegestaan. 
- Het is niet toegestaan om eigen drank mee naar binnen te nemen en te nuttigen.
- Oplast van de brandweer is het niet toegestaan om een eigen barbecue mee naar binnen te nemen en te   
 gebruiken. 
- Wildplassen zal worden beboet met een bedrag van € 35,00



- Onder invloed van alcohol en drugs.
 Personen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, dronkenschap vertonen en/of gevaarlijke situaties  
 veroorzaken, worden onmiddellijk aangehouden en overgedragen aan de politie. Tevens is de organisatie   
 gemachtigd de hoedanigheid van deze dronkenschap te onderzoeken.
- Aanhouding
 Bij bedreiging, geweldpleging, vernieling, drugsbezit, drugshandel en diefstal wordt direct overgegaan tot  
  aanhouding en overdracht aan de politie. Bij dronkenschap met hinderlijk gedrag wordt na waarschuwing van  
 het terrein verwijderd zonder medeneming van Uw voertuig.
- In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie van TCM over mogelijk te nemen 
 maatregelen.
- Ontbijten op zondag kan in het outdoor cafe vanaf 08:00 tot 10.00.
- Consumptiemunten kunt U kopen bij de speciale TCM stand. Hiermee kan overal op het terrein drank gekocht  
 worden.
- Houd het terrein schoon!
 Over het hele terrein staan voldoende vuilcontainers. Gebruik deze containers waar ze voor zijn bedoeld. Het 
 zelfde geldt voor de toiletten. Houd deze schoon voor degene die na U komt. Op het terrein zijn continu   
 schoonmakers aanwezig om het zwerfvuil te verwijderen, zij houden ook toezicht op de vervuilers. 
- Wc’s
 De wc’s worden regelmatig schoongemaakt. Zorg ervoor dat je zelf de wc’s schoon achterlaat. Maak er dus  
 geen zooitje van.

3. Diversen
-  Polsbandjes controle
 Op deze zaterdag en zondag morgen wordt er op de polsbandjes gecontroleerd. Zorg ervoor dat je deze pols 
 bandje zichtbaar draagt.
- Truckassistentie
 Bij startproblemen kan hulp worden geboden. Dit graag melden bij de info tent, zodat hulp geregeld kan   
 worden.


