13de Bopparder Oldtimertreffen
Algemene informatie voor de 13de Bopparder Oldtimer-Treffen
met toertocht
1. Organisator en evenement
De gemeente Boppard / Tourist Information Boppard organiseert op zaterdag 18 juli 2020 op
de historische markt het 13de Bopparder Oldtimer-Treffen met toertocht.

2. Tijd en plaats
Oldtimerfans ontmoeten elkaar op zaterdag 18 juli 2020 vanaf 9:00 uur op het marktplein in
Boppard.
Aan dit evenement kunnen maximaal 50 auto’s en 20 motoren deelnemen. Er wordt geteld op
volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.
Programma:
vanaf 9:00 uur:
vanaf 10:00 uur
vanaf 10:30 uur
12:30 uur

vanaf 13:15 uur
vanaf 13:30 uur
15:00 uur

- aankomst van de voertuigen op het marktplein van Boppard
- de oldtimers krijgen een plaats toegewezen
- toeropstelling en introductie van de deelnemers en voertuigen
- muziek/entertainment op het podium
- start van de toertocht oldtimers / afstand ca. 40 km
geplande route: Rijn / Hunsrück
totale duur: 45 - 60 minuten
- opstelling van de voertuigen
- muziek/entertainment op het podium
- huldiging van de winnaar en overhandiging van de beker

3. Deelnemers
Iedereen met een geldig rijbewijs voor het aangemelde voertuig kan deelnemen. Er is geen
licentie nodig voor bestuurder of bijrijder.

4. Voertuigen
Alle historische voertuigen tot en met bouwjaar 1979 mogen deelnemen. De voertuigen
moeten in een zo origineel mogelijke staat worden gepresenteerd. Alleen voertuigen die
voldoen aan de voorschriften van de wegenverkeerswetgeving van de Bondsrepubliek
Duitsland, mogen aan de toertocht deelnemen. Toegelaten zijn voertuigen met een normaal
kenteken. Voor Duitse deelnemers geldt een zwart kenteken, oldtimerkenteken, zwart
kenteken met H en met oldtimerkenteken, rood, 07-nummer. Deelname is uitsluitend
voorbehouden aan personenauto's en motoren.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van zijn voertuig en moet
in het bezit zijn van een geldige WA-verzekering.

5. Aanmeldingsformulieren - aanmelding
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier ingevuld per post of
e-mail op te sturen aan de organisator:
Tourist Information Boppard
Marktplatz (Altes Rathaus)
D- 56154 Boppard
Tel. +49 (06)742 - 38 88
Fax: +49 (0)6742
8 14 02
tourist@boppard.de
De aanmeldingsformulieren moeten volledig zijn ingevuld. De organisator heeft het recht
onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren te weigeren. Aanmeldingsformulieren kunnen
zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
Deelname aan het 13de Bopparder Oldtimer-Treffen is gratis voor alle eigenaren van
oldtimers en bezoekers.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid
De deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement. De deelnemers dragen zelf de
civielrechtelijke en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor schade die wordt
veroorzaakt door hen of door het door hen bestuurde voertuig.
Door het inleveren van het aanmeldingsformulier verklaren de aanvragers en bestuurders dat
ze afzien van schadeclaims met betrekking tot welke schade dan ook die ontstaat als gevolg
van het evenement, en wel van schadeclaims tegenover:





de organisator, de verkeersregelaars en helpers, de eigenaar van het circuit;
overheden, dienstverleners, fabrikanten en alle andere personen die betrokken
zijn bij de organisatie van het evenement;
de verantwoordelijke wegbeheerder, voor zover de schade wordt veroorzaakt
door de toestand van de wegen die worden bereden en de gebruikte
verkeersmiddelen;
de andere deelnemers (aanvragers, bestuurders, passagiers), hun helpers, de
eigenaren en houders van andere voertuigen

De uitsluiting van aansprakelijkheid ten opzichte van alle betrokkenen treedt in werking als
het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd.
Dit geldt voor aanspraken uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook, in het bijzonder voor
schadeclaims zowel op basis van contractuele of niet-contactuele aansprakelijkheid als voor
claims uit hoofde van een onrechtmatige daad. Bezwaren hiertegen zijn niet toegelaten.

7. Rijvoorschriften
U dient de bepalingen van de Duitse wegenverkeerswetgeving onder alle omstandigheden in
acht te nemen. In de bebouwde kom en op straten met niet gescheiden rijbanen dient u zich te
allen tijde te houden aan de toegestane maximumsnelheid van 50 of 100 km per uur, voor
zover er plaatselijk geen andere maximumsnelheid van kracht of toegestaan is.
Alle deelnemers dienen rekening te houden met de behoefte aan rust en ontspanning van de
bevolking. Dit geldt in het bijzonder binnen de bebouwde kom. Iedere overbodige
geluidsoverlast dient te worden vermeden.
Door het afgeven van het aanmeldingsformulier verklaren de deelnemers dat zij ermee
akkoord gaan dat de politie overtredingen meldt bij de organisatie. Aanwijzingen van de
organisatie en de door hen ingezette verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.

8. Prijzen
De deelnemers die het verst moeten reizen, de oudste deelnemers en de deelnemers met het
oudste voertuig krijgen een beker, alle andere deelnemers krijgen per team een aandenken.
Wij wensen u veel plezier en hopen dat uw deelname aan ons evenement zonder incidenten
zal verlopen.
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