
Bijlage 5 : Servicepark regel 
 
Herinnering: Artikel 49.5 van het Sportief Reglement van het Belgisch 
Rallykampioenschap van de RACB Sport zal strikt van toepassing zijn! 
 
In het assistentiepark is het gebruik van afvalbakken en –containers voorzien door de 
organisatie verplicht. Het is verboden hier banden of glas in te deponeren. 
In het servicepark zijn enkel barbeque’s op gas of electriciteit toegelaten. Zij dienen 
wettelijk in orde te zijn (onder andere aansluitingen en bekabeling). 
 
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het persoonlijk 
verspreiden van muziek in het assistentiepark. 
 
Teams die muziek laten spelen op de serviceplaats, dienen zich in regel te stellen met 
de Belgische Wetgeving (SABAM en de BILLIJKE VERGOEDING). De persoonlijke 
verspreiding van muziek is onderworpen aan dezelfde uren als deze van de 
organisatietent conform het geldende politiebesluit. 
 
De organisator voorziet geen elektrische aansluitingen in het servicepark. 
 
Voor elke aanvraag, gelieve contact op te nemen : 
 

RESA :  aansluitingen van korte duur (feesten en beurzen), afdeling uitvoeringen,  

contact : festivite@resa.tecteo.be, +32 4 240 71 93 
 

LEDCOM:  terbeschikkingstelling van het "Condroz Rally" LIVE TV- signaal in het 
servicepark 
  Flatscreenverhuur op voetjes 
  Contact: LEDCOM sa info@ledcom.be +32(0)4 262 60 03 
 
Voor elke deelnemer voorziet de organisator : 
 - 1 x pakket dat toegang verleent tot het servicepark (één SERVICE en één 
AUXILIARY) 
 - Een kaart met aanduiding van alle klassementsproeven en verbindingswegen. 
 - 2 x Stop toelating voetgangers. 
 - een “refuel area” (tankzone) 
 
Reservering van de assistentieplaats:  
De aanvragen voor reservatie van plaatsen worden enkel aanvaard via de site 
www.condrozrally.be        
Een permanentie wordt voorzien na boeking, in de lokalen van de RMCH  
(Quai Dautrebande 7 -  4500 Huy) 
  
 Zaterdag 19 oktober 2019   van 9u00 tot 12u30 
 Zaterdag 26 oktober 2019    van 8u00 tot 12u30 et van 14u00 tot 18u00 
 Zondag 27 oktober 2019    van 9u00 tot 12u30 
 
 
 
 

mailto:festivite@resa.tecteo.be
http://www.condrozrally.be/


 
Opening van de servicepark  

Woensdag 30 oktober 2019  van 15u00 tot 19u00 
 Donderdag 31 oktober 2019  van 8u00 tot 19u00 
 Vrijdag 1 november 2019   van 8u00 tot 12u00 
 
Bij niet-naleving van de afmetingen en locaties worden de afmetingen en locaties 
verwijderd en wordt een financiële toeslag in rekening gebracht. 
Alle installaties zonder vergunning worden gedemonteerd en verwijderd op kosten van 
de deelnemeer. 
 
Afhalen van het Materiaal en de Documenten en de Administratieve Nazichten (plaats 
– waarborg – betaling – huur, etc.) 
Plaats : « ACCESS DESK » van de Rallye du Condroz  – ingang servicepark - Huy  
Opgepast: Je dient je identiteitskaart te tonen om materiaal en documenten in 
ontvangst te kunnen nemen. 
 
Datum & tijdstip :  
  
Vrachtwagens boven 10m mogen na installatie niet het Huy Assistance Park verlaten 
op hun locaties in het Assistance Park in Huy. 
 
Donderdag 31 oktober 2019 van 09u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00 
Vrijdag 01 november 2019 van 08u00 tot 12u00 
 
De toegang tot het servicepark kan enkel met een doorlaatbewijs “SERVICE” of 
“AUXILIARY”. 
 
Vanaf vrijdag 1 november 2019 om 16u00 tot zondag 3 november 2019 om 20u00 
 

- Het servicepark zal niet toegankelijk zijn 

- ENKEL de assistentievoertuigen met een doorlaatbewijs “SERVICE” kunnen 

innenrijden en er blijven op de voorzienen plaatsen tot 20u00   

De voertuigen met een doorlaatbewijs “AUXILIARY” hebben geen toelating tot de 

servicezone en kunnen enkel geparkeerd worden op de parking ‘ZWEMBAD’ die voor 

hen voorbehouden wordt. 

Een niet-toegelaten voertuig in het assistentiepark zal verwijderd worden op kosten 
van de eigenaar. 
 
Alle voertuigen, aanhangers of gemonteerde structuren moeten verplicht verwijderd 
zijn, alsook hun afval ten laatste op maandag 4 november 2019 om 12u00 en dit in 
heel het servicepark. 
 
HERINNERING 
 
In mijn hoedanigheid als deelnemer/lid van een deelnemend team aan de 46ste Rallye 
du Condroz-Huy, engageer ik mij om mij zeker aan de volgende artikels te houden : 



Art. 4 van het Bijzonder Wedstrijdreglement en Art. 9.15, 12.4 en 12.6 van de FIA Sport 
Code. 
 
Het organisatiecomité neemt geen verantwoordelijkheid voor gevolgen van de 
schending door de deelnemers van de wetten, reglementen of maatregelen van het 
land ; de verantwoordelijkheid van de daden en de gevolgen daarvan worden alleen 
toe te schrijven aan de personen die deze misdaden hebben begaan of ontstaan. Het 
organisator comité neemt ook geen vertanwoordelijkheid in geval van riots, 
manifestaties, vandalisme, natuurrampen enz….. of de gevolgen van dergelijke 
gebeurtenissen. De betaling van compensaties (vergoeding), boeten of straffen zullen 
worden op hun kosten (onder hun verantwoordelijkheid). 
 

 
 


