
 

 

 

 

Reglement overnachting Internationale 
Oldtimerdagen Twente te Tilligte 
 
Evenals voorgaande jaren zullen deelnemers aan de Internationale Oldtimerdagen Twente weer kunnen 
overnachten op een campingterrein bij het evenemententerrein. Wel vragen wij deelnemers uit de directe 
omgeving beperkt gebruik te maken van de camping. Dit om collega hobbyisten, welke van verre komen, de 
mogelijkheid te ontnemen van de camping gebruik te maken. 
 
Nogmaals willen wij iedereen op wijzen dat de regels niet door het bestuur uitgevonden zijn maar 
dat ze door de overheid zijn vastgesteld voor uw aller veiligheid. Hieronder volgen de instructies over hoe u 
zich in kan schrijven voor de camping. 
 

1. Er zal een slagboom aanwezig zijn voor het doorlaten van uw camper, caravan of schaftwagen, 
op vertoon van uw deelnamebevestiging met kampeericoon. 

2. De camping zal permanent bewaakt worden door daarvoor opgeleide mensen. 
3. Elke plaats heeft een plaatsnummer. 
4. Elke inschrijver moet deelnemer zijn aan de Internationale Oldtimerdagen Twente. 

Bezoekers kunnen van de camping geen gebruikmaken. 
5. Er mogen maximaal 4 personen per kampeerplaats inschrijven voor de camping. 
6. Er zal voor maximaal 4 personen een armband uitgereikt worden welke u tijdens het 

verblijf op de camping dient te dragen. Bij aankomst moet u die om doen, tot aan het einde van het evenement. 
Hebt u deze niet om dan wordt u niet toegelaten. Deze armband is tevens uw toegangsbewijs voor het 
evenemententerrein. 

7. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers bij aankomst de toegang tot het 
campingterrein te ontzeggen (bijvoorbeeld vanwege een slechte wagen, vanwege het al eens eerder 
heibel schoppen), ondanks u dat u het campinggeld heeft overgemaakt. Bij weigering zal dit bedrag op 
een later tijdstip aan u worden terug betaald. Wagens langer dan 6 meter worden niet toegelaten. 

8. De organisatie verbiedt overmatig drankgebruik. Wanneer geconstateerd wordt dat men zich hier niet 
aan houdt dan worden maatregelen genomen, dit wordt gecontroleerd bij de ingang. 

9. Wanneer u vindt dat u zich zeker aan deze regels kunt houden dan kunt u zich inschrijven voor 
de camping. www.oldtimerdagen.nl 

10. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per nacht per kampeerplaats en geldt voor maximaal 4 personen. 
11. Op deze kampeerplaats mag één caravan, of één tent, of één wagen (niet langer dan 6 meter) 

staan en verder niets. Dus ook geen kleine tentjes etc. De kosten moet u uiterlijk 1 juli overmaken op 
IBAN nummer NL64 RABO 0127 2167 31 ten name van de Oldtimerclub Tilligte. 

12. Vul op het digitale aanmeldingsformulier duidelijk alle gevraagde gegevens compleet in. Aan de hand hiervan wordt direct 
de factuur opgemaakt, 
welke u per omgaande aan ons overboekt.  

13. Op vrijdag 1 augustus kunt u vanaf 14.00 uur gebruik maken van de camping. 
14. Na het stallen van uw verblijf dient u uw trekker of auto van het kampeerterrein te verwijderen. 

Tot zondagavond 17.00 uur zal er geen trekker of auto terug mogen keren op het kampeerterrein, 
om overlast voor andere gasten te voorkomen. Deze dienen op het showterrein geplaatst te worden. 

15. De camping dient maandag 4 augustus om 11.00 uur ontruimd te zijn. U dient uw eigen afval mee te nemen!!!. 
  

www.oldtimerdagen.nl



 

 

 

 

Let op: 

• Inschrijvingen die te laat worden ingeleverd (dus na 18 juni) hebben geen recht meer op een kampeerplaats. Dit geldt ook 
voor het kampeergeld dat overgemaakt moet worden. 

• Om problemen te voorkomen raden we de mensen die geen recht hebben op een kampeerplaats en die toch willen 
kamperen, om tijdig elders een plekje te reserveren. Op de homepage van de Oldtimerclub Tilligte, 
www.oldtimerdagen.nl staan diverse campings in de nabijheid van het evenemententerrein vermeld. 

• Bij eventuele calamiteiten: wanneer u onverhoopt vervoer nodig heeft i.v.m. ziekte, plotseling naar huis moet e.d. dan 
kunt u bij de ingang van de camping een lijst afhalen waarop een aantal taxicentrales vermeld staan en evt. ziekenvervoer. 
Dit omdat u altijd zelf verantwoordelijk bent. 

• Betaal maar voor één inschrijving, dus niet voor meerdere tegelijk. Dit geeft grote problemen bij de controle en de 
uitschrijving. 

• Betaling voor meerdere plaatsen tegelijk zal niet geaccepteerd worden en deze bedragen zullen dan ook worden 
teruggestort. 

• De kampeerbevestiging wordt u ca. 2 weken voor de Internationale Oldtimerdagen Twente toegestuurd. 
 
 
Reglement woonwagens 
 

1. De woonwagens zullen met de trekkers op het hiervoor bestemde terrein op het showterrein worden geplaatst. 
Breng deze dus onder op het showterrein, met uw inschrijving voor het showterrein. 

2. Zorg dat uw woonwagen aan alle veiligheidseisen voldoet b.v. uw gasslang mag niet ouder zijn 
dan 2 jaar (Jaartal staat met zwarte letters op de slang). 

3. Gezien de strenge regels van de overheid en de controle hierop, vragen wij u dringend om aan alle 
voorschriften te voldoen. 

4. Het kamperen met losse tenten tussen of achter de woonwagens zal niet worden toegestaan; 
hierop zal streng worden gecontroleerd. 

5. U kunt terecht op uw plaats op vrijdag 1 augustus vanaf 14.00 uur tot maandag 4 augustus uiterlijk 11.00 uur. 
6. U kunt gebruik maken van de toiletten op het evenemententerrein. U kunt het aantal medekampeerders 

opgeven op uw inschrijfformulier, maximaal 4 personen. 
7. Tevens vragen wij u om duidelijk aan te geven dat het om een historische woonwagen gaat zodat er 

met het uitgeven van de plaatsnummers geen misverstanden ontstaan. 
8. Onder historische woonwagens wordt in dit verband verstaan: 

Salonwagens welke in het verleden door kermisexploitanten en circussen werden gebruikt. 
Dus geen verbouwde schaftwagens 

www.oldtimerdagen.nl




