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Reglement versierde straten Euifeest 

 

A. Inleiding:  
De Oranjevereniging Hasselt is altijd blij met de vele aanmeldingen van straten en waardeert de betrokkenheid & 
gezelligheid tijdens het Euifeest in en om de straten. Ons motto “Samen maken we er een geslaagd Euifeest van” 
 
Om voor zowel deelnemers als publiek een geslaagde activiteit te organiseren, is het onze plicht als organisator, u 
als deelnemer te wijzen op de spelregels en uw verantwoordelijkheden. Als organisator hebben wij dit reglement 
opgesteld, waarin onze voorwaarden voor deelname uiteengezet zijn. Bij opgave/deelname gaat u automatisch 
akkoord met deze voorwaarden en wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de ‘spelregels’. Wij willen er 
samen met u weer een mooi feest voor iedereen van maken! 
 

B. Aanmelding: 

➢ Alle straten kunnen deelnemen aan de route versierde straten. Hiervoor dient u de straat aan te melden te 
worden. Dit kan via de site van de Oranjevereniging (info@oranjevereniginghasselt.nl).  

➢ Bij aanmelding gaat u akkoord met de ‘spelregels’ in dit reglement en draagt u zorg voor de naleving hiervan. 
U bevestigd hiermee als straat op de hoogte te zijn van de voorwaarden bij deelname. 

➢ Aanmelden kan tot uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het Euifeest.  
 

C. Route versierde straten: 
Voor aanvang worden de deelnemende straten per mail op de hoogte gebracht over de definitieve route van 
deelnemers/versierde straten. Tijdens Euifeest wordt de route aangegeven door middel van herkenbare 
wegwijzers op diverse locaties. 
 
 

D. Startgeld en categorieën: 

Voor deelname aan de route versierde straten kan voor 3 categorieën straten worden ingeschreven t.w.: 

➢ tot 10 adressen  

➢ tot 24 adressen  

➢ vanaf 25 adressen 

 

E. Jurering: 

De jury wordt gevormd door een groep vrijwilligers, aangewezen door het bestuur Oranjevereniging. Zij 
jureren op maandag 29 augustus vanaf 19.00 uur. Zij beoordelen de deelnemende straten onafhankelijk, aan 
de hand van het startnummer tijdens de feestweek. Zij beoordelen de deelnemende groepen tijdens de 
optocht in de ochtend onafhankelijk op basis van startnummer op o.a. op algemene indruk, originaliteit, 
creativiteit en afwerking etc. De einduitslag wordt bepaald door de jury en bekendgemaakt op dinsdag 30 
augustus 20.30u locatie  
Over de uitslag wordt niet gediscussieerd! 
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F. Prijzen en uitreiking: 

Elke straat met het maximale van 10 deelnemende huizen krijgen € 30 euro startgeld 
Elke straat met het maximale van 24 deelnemende huizen krijgen € 50 euro startgeld.  
Elke straat met het minimale van 25 deelnemende huizen krijgen € 60 euro startgeld. 

 
Het prijzengeld voor de 1ste,2de en 3de prijs zijn afhankelijk van de opbrengsten van de collectes die worden 
gehouden. 

 
Stadsprijs: €500,- 

 

 

G. Overlast- en schadebeperking: 

➢ Voorkom (beperk) hinder en (geluids)overlast voor overige gebruikers en omwonenden van uw straat daar 
waar mogelijk. 

➢ Iedere straat zorgt gezamenlijk voor het netjes houden van de straat. Laat geen rommel of glaswerk achter op 
straat. 

➢ Elke deelnemer dient zelf maatregelen te treffen om schade en overlast voor de grondeigenaar of derden te 
voorkomen.  

➢ Houd de doorgang ten allen tijde vrij voor de doorgang van hulpdiensten. Volg de aanwijzingen altijd direct op. 

➢ Na afloop draagt elke straat zelf zorg voor het weer (zo spoedig mogelijk) schoon en in oorspronkelijke staat 
opleveren van de gebruikte ruimte.  
 

H. Risico en aansprakelijkheid: 

➢ Deelname is op eigen risico en onder eigen verantwoording. De Oranjevereniging Hasselt kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor geleden letsel of materiele schade ontstaan door deelnemers.  

➢ Indien eventuele schade aan eigendommen van derden of de gemeente na afloop wordt geconstateerd 
kunnen de kosten doorberekend worden aan de betreffende straat als veroorzaker. Het verwijderen van afval 
valt hieronder. Indien dit niet (correct) is gedaan, wordt dit alsnog uitgevoerd op kosten van de deelnemende 
straat. 

➢ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Oranjevereniging Hasselt. 

 

I. Uitsluiting deelname: 

Bij het niet naleven of opvolgen van de voorwaarden, kan de organisatie besluiten dat het recht op start- en 
prijzengeld vervalt. Daarnaast kan een deelnemer tevens uitgesloten worden voor een toekomstige deelname aan 
de activiteit. 

 
Met ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van voorwaarden voor deelname.  

 
 

Getekend voor akkoord te Hasselt, d.d. ____-____-_____  
 
 
 

Namens straat (+huisnummers): ……………………………………………………………………… 
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Contactpersoon (aanspreekpunt straat vragen/klachten): ………………………………………………   

 
Telefoonnummer: …........................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
Handtekening  
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