
 
 
 
Secretariaat Optochtcomité 
A. Rossen 
p/a Hellebroek 71 
6361 AB Nuth 
 
 

Aan de deelnemers van de carnavalsoptocht, 
 
Indien u besluit deel te nemen aan de carnavalsoptocht op carnavalszondag 19 februari 2023 vertrektijd 14.11 uur, dan 
s.v.p. dit formulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zondag 12 februari 2023 inleveren op het adres Hellebroek 71 / 
Pastorijstraat 25 te Nuth (a.u.b. in de brievenbus) of formulier ondertekenen inscannen en mailen naar 
optocht@nachuule.nl 
 
 
Naam van de verantwoordelijke / leider : ............................................................................. 
 
Adres : ...................................................................……………………………………….. 
 
Postcode : .............................……. Woonplaats : ......................................…………. 
 
Telefoon : .............................……. E-mailadres : ……………………………………… 
 
 
Thema dat op carnavalistische wijze zal uitgebeeld worden: 
 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
Er wordt wel / geen * reclamemateriaal uitgedeeld of uitgegooid. 
 
Indien wel s.v.p. omschrijven : …………………………..…………………………………………. 
* Doorstrepen wat niet van toepassing is 
 
 
Er zal deelgenomen worden in de categorie: 
 
Volwassenen 
 
O 1 = Groep volwassenen 15 personen en meer 
O 2 = Groep volwassenen 7 t/m 14 personen 
O 3 = Groep volwassenen 2 t/m 6 personen 
O 4 = Eénling volwassenen (Ouder dan 14 jaar) 
 
Kinderen (14 jaar en jonger) 
 
O 5 = Groep kinderen meer dan 5 
O 6 = Groep kinderen 5 of minder 
O 7 = Eénling kind 
 
Wagens 
 
O 8 = Wagen (Tractor of vrachtwagen met plateauwagen / truck met oplegger. Schets van de wagen toevoegen !) 
 
Diversen 
 
O 9  = Muziekgezelschap 
 
 
 
 

K A R N A V A L S V E R E N I G I N G  

 

“ D E  N A C H U U L E ”          N U T H  



 

 
A.u.b. bolletje inkleuren dat van toepassing is. (Slechts één keuze is mogelijk) 
 
Wordt u begeleid door alleen een personenwagen ? O Ja O Nee 
 
Wordt u begeleid door een personenwagen met aanhanger ? O Ja O Nee 
 
Gebruikt u een “professionele” geluidsinstallatie voor muziek ? O Ja O Nee 
 
Uit hoeveel personen bestaat de totale groep ? : ............ 
 
Hoeveel personen hiervan zijn jonger dan 15 jaar ? : ............ 
 
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de volgende punten: 
 

• Een voertuig, waarmee aan de optocht wordt deelgenomen, dient aan alle wettelijke eisen te voldoen betreffende de 
verkeersveiligheid, WA-verzekering en de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

 

• Een aanhanger dient met een breekkabel bevestigd te zijn met het trekkende voertuig. Dit geldt ook voor een tractor of 
vrachtwagen met een plateauwagen. 

 

• De regels van de algemene verkeerswet zijn ook van toepassing tijdens de optocht. Er mag géén alcoholische drank genuttigd 
worden door de chauffeurs van de voertuigen ! 

 

• Indien wordt afgeweken van het opgegeven idee, de afwerking van de wagen of het gedrag in de optocht daar aanleiding toe 
geeft, kan u van deelname aan de optocht worden uitgesloten, respectievelijk uit de optocht worden verwijderd. 

 

• De deelnemers zijn verplicht om de route volledig af te rijden c.q. te lopen met de volledige groep. 
 

• Er mag geen papiersnippers of gelijksoortig materiaal, stro en mest uitgestrooid worden. Ook ander afval dient direct opgeruimd 
te worden. 

 

• Het is toegestaan om per deelnemersnummer een reclameboodschap van een eventuele sponsor mee te voeren van maximaal 
100 cm bij 60 cm. U dient hiervan melding te maken op dit inschrijfformulier. 

 

• Uitdelen of uitgooien van reclamemateriaal is toegestaan, indien dit op het inschrijfformulier wordt aangegeven en in welke 
vorm (bijvoorbeeld: bedrukte pennen, aanstekers etc.) 

 

• De mogelijkheid bestaat om mee te rijden in de reclamestoet vóór de optocht. Informatie bij het secretariaat van C.V. De 
Nachuule. 

 

• Verdere reclameactiviteiten in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. 
 

• Geluidsoverlast, met name overlast door geluidsinstallaties, is niet toegestaan. Hierop zal streng worden toegezien. In opdracht 
van de gemeente zijn wij genoodzaak om voorafgaande en tijdens de optocht geluidsmetingen te doen van max. 90DB. 
Herhaaldelijke overtreding van deze bepaling leidt tot uitsluiting c.q. verwijdering van de optocht. Het is ter beoordeling van het 
optochtcomité wanneer er sprake is van geluidsoverlast. 

 

• Ook voor de optocht is de AVG wet van toepassing. Iedereen die deel neemt aan de optocht geeft automatisch toestemming 
voor het publiceren van foto’s en/of video’s waar zij op staan. 

 

• Het optochtnummer wordt u per post opgestuurd. 
 

• Ter info : de wettelijke minimumleeftijd voor het nuttigen van alcoholische drank is 18 jaar. 
 
Eventuele opmerkingen kunt u hieronder noteren : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Middels de handtekening geeft u aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden om deel te nemen aan de optocht en is hij bij het  niet 
nakomen van deze voorwaarden of bij ongelukken in welke vorm dan ook eventueel hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. 
 
Handtekening van de leider : …………................................... 
 
 
Naam : ............………........................... 
 
N.B. Indien u deelneemt in de categorie “Wagens” a.u.b. een schets toevoegen waarbij de lengte, hoogte en breedte maten 

zijn aangegeven. 


