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1. Registratie voor de BetonKanoRace 2023 is open tot en met 
5 maart 2023 . Alle teams ontvangen een factuur en dienen 
deze binnen 2 weken te betalen. Door het betalen van de 
inschrijfkosten voor de race, accepteren alle deelnemen-
de teams automatisch alle reglementen gegeven door de 
organisatie: 

• Algemene voorwaarden
• Wedstrijdreglement
• Bouwvoorschriften

 
2. De kosten bedragen €32,50 per deelnemer en €200,- per 

kano. Deze prijzen geven.
• Toegang tot de camping
• Avondeten op vrijdag
• Ontbijt, lunch en avondeten op zaterdag
• Ontbijt op zondag
• Toegang tot de feestelijke afsluiting op vrijdag en 

zaterdag

3. Deelname aan de BKR2023 is geheel op eigen risico. De 
organisatie is niet verantwoordelijk voor verwondingen, 
diefstal of verlies van eigendommen van deelnemers.

4. Alle deelnemers dienen de instructies van de organisatie, de 
reddingsteams, beveiliging en andere instanties op te volgen.  

5. Een kampeerterrein wordt verzorgd door de organisatie. 
Deze is geopend vanaf 12 mei 2023 13:00 t/m 14 mei 2023 
12:00. Het dient stil te zijn op het kampeerterrein van 23:00 
tot 7:00 de volgende dag. Controleer voor vertrek of de cam-
ping schoon wordt achtergelaten

6. Zowel op de camping als bij het racegebied is het niet 
toegestaan   om glaswerk mee te nemen, open haarden te 
starten en/of dieren mee te nemen. Het wedstrijdterrein is 
alleen toegankelijk voor voertuigen die de boten vervoeren. 
Parkeerplaatsen zijn beschikbaar zowel bij het raceterrein 
als op het kampeerterrein. 

7. Ieder team dient de kampeer- en evenementenlocatie 
schoon en opgeruimd achter te laten. Ook wordt verwacht 
dat alle spullen die het team meeneemt aan het eind van het 
evenement mee terug worden genomen of in de daarvoor 
bestemde containers worden gedeponeerd. Als wordt ge-
constateerd dat dit niet wordt nagekomen kan de organisatie 
kosten in rekening brengen. 

8. Deelnemers ontvangen een polsbandje bij aankomst van het 
evenement. Deze dient ten alle tijden gedragen te worden 
zodat deelname en betaling kan worden gecontroleerd. 

9. Sponsoring is alleen zichtbaar toegestaan op de kano en 
t-shirts. Verdere promotie kan worden besproken met de 
organisatie. 

10. Uitgangen en doorgangen dienen ten alle tijden bereikbaar 
te zijn tijdens het gehele weekend. 

11. Volgens de wet is een alcoholpromillage hoger dan 0,5 niet 
toegestaan   bij gebruik van een kano al dan niet van beton. 
De organisatie kan het desbetreffende team diskwalificeren 
wanneer deze regel niet wordt nageleefd.

12. Zwemmen en plaatsnemen in een kano is volledig voor eigen 
risico van de deelnemers. Veiligheidsvesten worden aanbe-
volen.

13. Tijdens het gehele evenement geldt het NIX18 beleid. Dit 
betekent dat alcohol drinken onder de 18 jaar ten strengste 
verboden is. De organisatie kan de des betreffende deel-
nemer verwijderen van het evenement wanneer deze regel 
wordt overtreden.

14. Wanneer regels worden overtreden, neemt de organisatie 
gepaste maatregelen en meldt dit aan de deelnemers.

15. In het geval dat het reglement niet de benodigde informatie 
verstrekt, heeft de organisatie het recht om aanvullen-
de voorschriften en maatregelen op te stellen. Indien dit 
gebeurt, worden alle teams op de hoogte gesteld van de 
wijzigingen.

16. De organisatie heeft het recht om de reglementen aan te 
passen waar nodig is. Indien dit gebeurt, zal dit aan alle 
deelnemers worden medegedeeld. 

17. Kosten voor schade aan eigendommen van de organisatie, 
andere teams of de locatiehouder worden in rekening ge-
bracht op het desbetreffende team. 

18. Wanneer het evenement wordt geannuleerd vanwege over-
macht is de organisatie niet aansprakelijk voor gemaakte 
kosten.


