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Paddockreglement Circuit Zandvoort 
 
Circuit Zandvoort hanteert een Paddockreglement vanuit veiligheids- en milieu 
overwegingen. Alle gebruikers van de locaties en voorzieningen van Circuit Zandvoort 
dienen zich bewust te zijn van deze regels en hier naar te handelen.  
 
Milieu richtlijnen  
 
Brandbare vloeistoffen 

• Benzine- en oliekannen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn. 

• Benzine- en oliekannen moeten in een lekbak staan waarin 110% van de inhoud van 
de kannen opgevangen kan worden bij lekkage. 

• Benzine- en oliekannen mogen niet in ruimtes staan waar publiek kan komen. 

• Benzine- en oliekannen mogen niet buiten staan. 

• Op opslagvaten voor vloeistoffen moet goed vermeld staan welke vloeistof in het vat 
zit. 

• Alleen de gebruiksvoorraad benzine en/of diesel van de lopende sessie mag tijdelijk 
binnenstaan in de pitbox. 

 
Tanken 

• Bij het bijtanken van de auto dient er altijd een groot lekzeil of opvangbak onder de 
auto en de tankvoorziening te liggen. 

• Het overgieten van vloeistoffen mag alleen gebeuren in een lekbak. 

• Tanken mag alleen in de nabijheid van twee brandblussers. 
 
Water 

• Al het afvalwater moet in een put worden geloosd en mag absoluut niet op de 
paddock geloosd worden. 

• Op de paddock mogen geen voertuigen en andere objecten worden gewassen. 
 
Vuil 

• Al het vuil dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

• Olieresten dienen apart te worden verzameld in de daarvoor bestemde oliebakken. Er 
mogen absoluut geen vaten olie op de paddock worden achtergelaten.  

 
Gas 

• Gasflessen moeten tegen omvallen en aanrijden beschermd zijn. 

• Gasflessen mogen niet in de nabijheid staan van brandbare stoffen. 

• Een gasflesbatterij mag ten hoogste uit vijf flessen bestaan. 

• Gasflessen mogen niet in de open buitenlucht staan. 
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Brandweer eisen: 
 
Vergunning 

• Indien in een tijdelijk bouwwerk meer dan 150 personen aanwezig zijn, dient hiervoor 
bij de Brandweer in Zandvoort een vergunning “brandveilig gebruik” te worden 
aangevraagd.  

• In elk bouwwerk dienen er altijd voldoende goedgekeurde blusmiddelen aanwezig te 
zijn om een grote brand te kunnen blussen. 

 
Parkeren 

• Er dient te allen tijde geparkeerd te worden binnen de witte lijnen op de paddock. En 
indien van toepassing op vertoon van een geldig toegangsbewijs. 

• Uitgangen van verblijfplaatsen en trap opgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van 
voertuigen of andere obstakels. 

 
Paddock 
 
Verkeer 

• De maximale snelheid voor alle voertuigen op de paddock is stapvoets. 

• De minimale leeftijd van bestuurders van voertuigen is 16. 
 

Asfalt 

• Er mogen geen gaten of sleuven worden aangebracht in het asfalt.  
 

Pitboxen 

• Na vertrek dient de pitbox weer vuil- en stickervrij te worden opgeleverd.  
 
Flyeren 

• Het is verboden om te flyeren zonder toestemming van het circuit. 
 

Drones 

• Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de circuit media 
coördinator te vliegen met drones op het circuit terrein.  

 
Catering 

• Alle catering (ook voor crew en deelnemers) uitsluitend via CM.com Circuit Zandvoort 
Hospitality. 

 
 
 
Overtredingen 
Alle overtredingen met eventueel daaruit voortvloeiende boetes zullen één op één doorbelast 
worden aan de overtreder. 
 


