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ASSISTANCE PARK - Parkeerplaats station 
 
Parkeerplaats station 
 
Alle teams moeten parkeren op de parkeerplaats van het station, naar goeddunken van het 
organisatiecomité. 
 
Als u een plaats op de stationsparkeerplaats wilt reserveren, moet u een schriftelijk verzoek 
indienen bij de organisatie op info@racspa.be. Zonder reservering worden teams naar eigen 
inzicht van de organisatie geplaatst.  
 
Het verzoek moet uiterlijk 26 mei 2023 24:00 uur zijn verstuurd. Na deze datum kan het 
verzoek niet meer in behandeling worden genomen. 
 
Het verzoek moet de volgende elementen bevatten 
 
- Naam van het team 
- Contactgegevens van de teammanager 
- Betrokken teams 
- Gewenst inrichtingsplan (met afmetingen) 
 
 
De deelnemers moeten zich strikt houden aan het door het organisatiecomité opgestelde 
plan. 
De maximaal toegestane ruimte is 50 m² per deelnemende auto. Daarboven, en afhankelijk 
van de beschikbaarheid, zullen extra m² gefactureerd worden aan 10 € / m². 
 
De deelnemers moeten zich strikt aan het door het organisatiecomité opgestelde plan 
houden. 
 
Afmetingen :  
 
BRC categorieën :  
 
Elke deelnemer krijgt een ruimte van 8 meter vooraan. 
Indien een "team" meerdere auto's assisteert, krijgt het een extra ruimte van 5 meter per 
extra voertuig (d.w.z.: 13 meter voor 2 auto's, 18 meter voor 3 auto's, ...). 
 
Legende Boucles categorieën :  
 
De maximaal toegestane ruimte is 50 m² per deelnemende auto. Daarboven, en afhankelijk 
van de beschikbaarheid, zullen extra m² gefactureerd worden aan 10 € / m². 
 
De deelnemers moeten zich strikt houden aan het door het organisatiecomité opgestelde 
plan. 
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• Beveiliging 

 
Elektriciteit 
 
Er is geen elektrisch aansluitblok. 
 
Alle elektrische installaties moeten voldoen aan het Algemeen Reglement voor Elektrische 
Installaties.  
 
De RAC Spa en de stad Bertrix kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
ongevallen als gevolg van een illegale of niet-conforme aansluiting en kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele stroomonderbrekingen. 
 
 
Brandstof  
 
In het servicepark en op de serviceplaatsen, evenals in de servicevoertuigen en/of hulpvoertuigen, is 
geen enkele vorm van opslag van brandstof toegestaan. De inbeslagname van brandstof zal gepaard 
gaan met een boete van 500 € door de wedstrijdleider. De toegang en het verkeer van een voertuig 
met brandstof in het servicepark is strikt verboden.  
Alleen een maximale hoeveelheid van 20 liter brandstof die nodig is voor het vullen van de tanks 
voor de uitrusting (generator, verwarming, enz.) wordt toegestaan. 
 
 
Ballast 
 
Alle tijdelijke structuren moeten stevig worden vastgemaakt of geballast met een minimum van 5 kg 
per m². 
 
Gas 
Gasinstallaties worden sterk afgeraden. Eventuele gasinstallaties moeten volledig voldoen aan de 
geldende wetgeving.  
 
De brandweer zal strenge controles uitvoeren. Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor om 
elke installatie te ontmantelen die niet nauwgezet alle veiligheidsvoorschriften respecteert. 
 

• Toegankelijkheid 
 
De installatie kan plaatsvinden vanaf vrijdag 9.06.2023 om 09:00 uur. De ontruiming moet 
uiterlijk zondag 11.06.2023 om 20:00 uur voltooid zijn. 
 
Slechts één voertuig met de sticker ''SERVICE'' wordt toegelaten in het servicepark.  
Een voertuig dat niet toegelaten is in het servicepark zal geëvacueerd worden. 
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• Diversen 
 
Op het servicepark is het verplicht gebruik te maken van de bakken en containers die de 
organisatie hiervoor ter beschikking stelt. Het is verboden banden, stukken glas, 
remblokken, olie weg te gooien. 
 
Een brandblusser van minstens 6 kg is verplicht voor elk voertuig van de deelnemer op elk 
servicepark. Het moet zichtbaar zijn en de aanwezigheid ervan kan tijdens het evenement 
worden gecontroleerd.  
 
Elke commerciële uitbating en/of organisatie van een servicepark is onderworpen aan de 
toestemming van het Organiserend Comité. 
 
Eventuele schade aan het servicepark is volledig voor rekening van de betrokken deelnemer. 
 
De toegang is onderworpen aan het geldende covid-protocol, dat later zal worden 
meegedeeld. 
 
Het gebruik van een grondzeil is verplicht. 
 
 
Voor akkoord en goede ontvangst : 
Naam : 
Team : 
Handtekening : 
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