
Regels 

 

Hallo en welkom bij de HEM ! 
 
Hieronder staan een aantal regels, deze zijn nodig om er voor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft. 
 
 
Met het betalen van de entree ga je automatisch akkoord met de volgende regels. 
 
 
1) Verplaatsen te voet of per auto : 
 

- Je krijgt een plek aangewezen om je auto te parkeren. Wanneer je auto geparkeerd is, zet dan a.u.b. de motor uit. Verplaats 
de auto niet, tot het einde van het evenement zonder de nadrukkelijke toestemming van een STAFF lid. 
- Om veiligheid redenen worden specifieke gebieden afgezet. Het is VERBODEN enige vorm van afzetting te passeren! 
- Dieren zijn toegestaan zolang ze aangelijnd zijn. Dieren die kunnen bijten moeten gemuilkorfd worden. 
- ’s nachts is het ten strengste verboden om het circuit op te gaan (te voet, per auto of op welke manier dan ook). Overtreders 
worden van het terrein verwijderd. 
 
 
2) Gedrag : 
 
- Personen die zich schuldig maken aan gevaarlijk of schadelijk gedrag (Burnouts, drifting, geluidssystemen of overige 
geluidsoverlast ) worden van het terrein verwijderd. 
- Het nuttigen van alcohol is officieel niet toegestaan. 
- De STAFF houdt het recht voor alcohol tests af te nemen. 
- BBQ zijn toegestaan wanneer deze ver genoeg van tenten staan en er een 5L emmer water naast staat. Gas BBQ zijn 
verboden. 

- Personen die gepakt worden tijdens het stelen worden van het terrein verwijderd en aan de 
politie overgedragen. 

 
3) Sanitair: 
 
- De toiletten zijn gratis om te gebruiken, hou ze schoon voor de persoon na jou. 
- Over het hele terrein zijn prullenbakken aanwezig, gebruik ze. 
- Iedereen heeft een vuilniszak gekregen, gebruik deze ook. Wanneer ze vol zijn kan je altijd bij de STAFF nieuwe halen.  
- Hondenpoep of andere dierenuitwerpselen moeten opgeruimd worden. 
 

 

OVERTREDERS VAN DEZE REGELS WORDEN  
PER DIRECT VAN HET TERREIN VERWIJDERD 

 

In het geval van een wetsovertreding worden de lokale autoriteiten ingeschakeld 
 
Bedankt voor het respecteren van deze regels en de instructies van de leden van de HEM STAFF 
 
De STAFF kan niet aansprakelijk gesteld worden in het val van diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. Neem de 
nodige voorzorgsmaatregelen en laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen. 
 
4) Doel van het weekend:  
 
- Het is noodzakelijk en verplicht om het meeste van dit weekend te maken: heb lol, maak foto’s, video’s, praat, deel… 
Simpel gezegd, wees Honda! 
 

Bedankt en iedereen een goede HEM toegewenst  ! :) 



Parkeerregels 
 

Wij vragen iedereen bij aankomst de beslissingen van de HEM STAFF, 
betreffende de parkeerplaats, te respecteren. 

 
Auto’s van het merk Honda hebben prioriteit over alle andere merken. 
 
Auto’s van andere merken dan Honda zijn toegestaan op de HEM, maar worden 
geparkeerd achter de Honda’s. Dit is om de Honda spirit in ere te houden. 
  
 ‘Ondersteunende’ voertuigen zijn toegestaan op het terrein, maar bij voorkeur 
verborgen/gecamoufleerd. 
  
Voertuigen van andere merken worden geweigerd wanneer gedurende het 
weekend de parkeerplaatsen voor Honda’s op dreigen te raken. 
  
Iedereen die de beslissingen en/of opdrachten van de HEM STAFF niet respecteert 
zal gedwongen worden zijn of haar auto buiten het terrein te parkeren, zonder 
enige teruggaaf van de entree. 

 

 

 

 

 

 


