
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN EN MATERIAAL SPECIFICATIES 

 
1. ALGEMEEN REGLEMENT 

 
1.1 De organisatie behoudt zich het recht van toegang tot de zaal 
1.2 De directie ontzegt zich elke verantwoordelijkheid in geval van diefstal en/of beschadeging van 

persoonlijke zaken, en dit in de gebouwen als erbuiten (parking en bijgebouwen) 
1.3 De deelnemers verbinden zich tot het opvolgen van de instructies en beslissingen van het personeel. 
1.4 De deelnemers verbinden zich tot het zorg dragen van het materiaal dat door Drone-Towers en 

InRacer ter beschikking wordt gesteld. 
Het beschikbaar gesteld materiaal dient behandeld te worden zoals een goede huisvader betaamt. 

1.5 De deelnemers verbinden zich tot het zorg dragen van de omgeving, de decoratie en de gebouwen. 
Er zijn vuilnisbakken ter beschikking, zodat er nergens vuilnis wordt achter gelaten.  

1.6 Roken is ten alle teide verboden, evenals het gebruik van verboden middelen en het  overdadig 
gebruik van alcohol . 
Het gebruik van persoonlijke alcohol is gedurende de volledige sessies verboden. 

1.7 De organisatie behoudt zich het voorrecht, om foto’s en video’s van het evenement op de website van 
de organisatie te delen, evenals het tentoon te stellen in de zaal en op de sociale media, tenzij 
expliciet wordt gevraagd dit niet te doen. 

 
2. VEILIGHEIDS- EN DEELNEMINGSREGELS 

 
2.1 De deelnemers verbinden zich er toe te vliegen met alle respect voor het beschikbaar materiaal en de 

personen en piloten in de omgeving. 
2.2 De deelnemers mogen zonder toelating van een personeelslid, hun drone niet opstarten. 
2.3 Het is verboden om het materiaal te gebruiken buiten de voorziene zones. 
2.4 Er wordt géén toestemming gegeven tot het betreden van het circuit, zonder uitdrukkelijke 

toestemming van het personeel, en dit zowel voor de deelnemers en/of begeleiders. 
2.5 De deelnemers bevestigen de nodige informatie te hebben ontvangen, om geen batterijen aan te 

raken of te manipuleren. Enkel het personeel van de organisatie zijn bevoegd dit te doen.  
 
Inzake veiligheid wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Elke persoon die zich niet aan deze regels houdt, zal 
worden uitgesloten. 
 

3. MATERIAAL EN LIMIETEN 
 
3.1 In de opleidingszone worden enkel drones toegelaten, die door de organisatie ter beschikking worden 

gesteld. 
3.2 Voor de zone FPV worden enkel drones toegelaten met de volgende specificaties : 

- Afstand tussen de rotors : maximum 120mm ; 
- Propellors van maximum 30mm ; 
- Video 25mW, raceband frekwentie ; 
- FPV bril  zelf mee te brengen ; 
- Volledig opgeladen batterijen (géén oplaadmogelijkheden ter plaatse) in een brandveilige zak. 
Alle afwijkingen aan de hiervoor beschreven specificaties, dienen voorafgaand voorgelegd worden aan de 
organisatie  
 

Indien U niet in bezit bent van een FPV drone, die voldoet aan de beschreven specificaties, stellen wij U een 
« FPV-kit » voor, tegen een huurprijs van 5€ 
 
DroneTowers en InRacer nemen afstand van elke veraanwoordelijkheid inzake schade aangebracht, wegens 

het niet respecteren van het huidig regelement. 


