
De pitbox mag uitsluitend gebruikt worden voor onderhoud en preparatie van 
voertuigen ten behoeve van circuitactiviteiten. Overnachten c.q. het inrich-
ten als hospitalityruimte ten behoeve van gasten is niet toegestaan.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de pitbox en bijbehorende 
voorzieningen die tijdens de gebruiksperiode ontstaat.

De deur aan de paddockzijde dient gesloten te blijven om doorgang van on-
bevoegden te voorkomen.
Personen die niet in het bezit zijn van de juiste kaarten worden uit de pitstraat 
verwijderd. Kinderen onder de 16 jaar hebben geen toegang tot de pitstraat.

Het is niet toegestaan om stickers, posters en andere attributen op de deuren 
en muren van de pitbox te bevestigen.

Het is niet toegestaan om de lichtsensor aan het plafond af te dekken.

De ruimte achter de pitbox, tussen het gebouw en de witte belijning, dient 
vrijgehouden te worden. Alle obstakels in dit gebied dienen te worden ver-
wijderd.

Het is verboden in of in de nabijheid van de pitboxen te roken.

Het gebruik van milieumatten en/of lekbakken in de pitbox en pitstraat is 
verplicht.
Afgewerkte olie en chemicaliën dienen in de daarvoor bestemde vaten te 
worden gedeponeerd. Afval dient in de daarvoor bestemde containers te 
worden gedeponeerd.
Het is niet toegestaan om gebruikte banden en accu’s in de pitbox of op de 
paddock achter te laten.

Na gebruik dient de pitbox, inclusief douche en toilet, schoon en aangeveegd 
te worden opgeleverd.
De hekken die tussen twee pitboxen zijn geplaatst dienen, indien deze ver-
wijderd worden, voor oplevering te worden teruggezet in hun basispositie.

Binnen één uur na afloop van het evenement dient de pitbox ontruimd te zijn 
en de sleutel ingeleverd bij Riders Info. Na controle door een medewerker 
van het circuit of de pitbox schoon is opgeleverd en er geen beschadigingen 
en/of vermissingen worden geconstateerd, zal de borgsom worden terugbe-
taald.

Indien aan één of meerdere van bovenstaande voorschriften niet wordt vol-
daan, is TT Circuit Assen gerechtigd om de betaalde borgsom bij wijze van 
boete geheel of gedeeltelijk in te houden, onverminderd het recht om de 
geleden schade op de gebruiker te verhalen.

The pit garage may only be used for maintenance and preparation of vehicles 
taking part in the track activities. Use for sleeping during the night and use as 
a hospitality area for guests is not permitted.
The user is liable for all damages to the pit garage and its facilities arisen 
during the period of use. 

The door on the paddock side must be kept closed to prevent entry of 
unauthorised persons.
Persons not in possession of correct passes will be removed from the pit lane. 
Children aged under 16 years are not allowed in the pit lane.

It is not permitted to attach stickers, posters or other attributes to the pit garage 
walls or doors.

The light sensor on the ceiling should not be covered.

The area behind the pit garage, between the building and the white lines, must 
be kept clear at all times. All obstacles found in this must be removed.

Smoking and the use of open fire is not allowed in or near the pit garage.

It is mandatory to use an environmental mat in the pit garage and pit lane.

Used oil and chemicals must be disposed of in the allocated oil drums. Waste 
must be disposed of in the allocated dumpsters.

It is not permitted to leave used tyres and batteries in the pit garage or at the 
paddock.

After use, the pit garage including shower and toilet must be left clean and 
swept.
The fences placed between two pit garages must, if removed, be replaced in 
their original position.

The pit garage must be cleared and the key returned to Riders Info within one 
our after the end of the event. Only after inspection of a circuit staff member if 
the pit garage has been left clean, that there has been no damage caused to the 
pit garage and there are no missing items the deposit will be returned.

In case one or more prescriptions set out above are not respected TT Circuit 
Assen is entitled to withhold any possibly paid deposit in full or partly by way 
of a fine, without prejudice to the right to claim the damage sustained from the 
user.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBRUIK PITBOXEN HOUSE REGULATIONS FOR USE OF PIT GARAGES

Voor het gebruik van een pitbox moet een borgsom van € 100 betaald worden. Pas na 
controle van de pitbox door een medewerker van het circuit zal de borgsom worden 
teruggegeven. De pitbox moet schoon opgeleverd worden, de hekken dienen terugge-
plaatst te zijn en de inventaris compleet.

MELD EVENTUELE ONVOLKOMENHEDEN DIRECT BIJ RIDERS INFO!

INVENTARIS PITBOX
1 brandblusser (schuim, 6 ℓ)
1 wasbak met kraan
1 toiletborstel
1 WC-rolhouder
1 douchkop
3  hekken (tussen beide pitboxen)

VERBODEN ACHTER TE LATEN
 � banden
 � accu’s
 � olie- en brandstof(vaten)

GEBRUIKSREGELS

REGULATIONS OF USE

For the use of a pit garage a deposit of 100 € must be paid. Only after inspection of the pit 
garage by a circuit staff member the deposit will be returned. The pit garage must be clea-
red and cleaned, the fences must be replaced and the inventory complete.

PLEASE REPORT ANY IRREGULARITIES IMMEDIATELY AT RIDERS INFO!

INVENTORY PIT GARAGE
1 fire extinguisher (foam, 6 ℓ)
1 sink with water tap
1 toilet brush
1 toiler paper holder
1 shower head
3  fences (between both garages)

FORBIDDEN TO LEAVE BEHIND
 � tyres
 � batteries
 � oil and fuel (cans)


