Huifkarhuisregels
Welkom op onze huifkar!
Een huifkar rit is uniek en gezellig. Tijdens deze rit hechten wij veel waarde aan uw veiligheid en die
van andere in uw omgeving. Daarom vragen wij u vriendelijk om het volgende regelement in acht te
nemen:
1. Eén persoon uit uw gezelschap treedt op als woordvoerder en verantwoordelijke voor uw
groep. Deze persoon maakt voor aanvang van de rit kennis met de chauffeur en samen
maken zij, indien nodig, verdere afspraken.
2. Gedurende de rit wordt u geacht te blijven zitten op de daarvoor bestemde banken.
3. Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
4. Het is ten strengste verboden de toegangsdeuren van de huifkar te openen terwijl u aan het
rijden bent.
5. Uw afval kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bakken en of zakken. Onze huifkar is
ons visitekaartje, dus behandel hem als uw eigen huiskamer. Gebruik daarom de bakken en
of zakken waarvoor ze bedoeld zijn en werp geen afval in de natuur of op de grond!
6. Het gebruik van karbiet in of in de nabijheid van de huifkar is ten strengste verboden.
7. De huifkar is niet voorzien van een muziekinstallatie. Wilt u hier toch gebruik van maken dient
u dit zelf te regelen. Omtrent muzikale ondersteuning verwijzen u graag naar West Sound &
Light (info@westsound-light.com) of Ron & Nie Show (info@ronennieshow.nl).
8. De huifkar is niet voorzien van koelingen.
9. Houd uw plezier binnenskamers. Ongewenst gedrag naar derden wordt niet gewaardeerd en
getolereerd.
10. Per 1 februari 2020 is de wet- en regelgeving omtrent huifkarverhuur gewijzigd. Het
betreft het toestaan van alcohol op de huifkar en het rijden met inzittende na zonsondergang.
Echter, de wijziging verschilt per gemeente. Daarom vindt u op de volgende pagina een
overzicht.

Indien bovenstaande niet gerespecteerd wordt, is onze chauffeur bevoegd om de tocht onmiddellijk af
te breken. De afgesproken kosten van de volledige tijdsduur worden in rekening gebracht.
Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip hebt en wensen u nog een prettige tocht door het Brabantse
land!

Overzicht per gemeente:

Boxtel
Sint-Oedenrode
Oisterwijk
Haaren
Berkel-Enschot/Tilburg
Best
Oirschot
Eindhoven
Eersel
Hapert/Bladel
Reusel-de Mierden
Hilvarenbeek
Goirle
Bergeijk
Valkenswaard

Alcoholhoudende dranken
in petfles of blik toegestaan
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Niet
Wel
Wel
Niet
Niet

Toegestaan om in het donker
te rijden met inzittende
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel
Wel
Niet
Niet

Los van alle spelregels blijft het een bijzondere belevenis om gebruik te maken van onze huifkartocht.
Daarom doen wij er alles aan om jullie een onvergetelijke dag te bezorgen.
Genieten staat op de eerste plaats!

