Veel gestelde vragen/ Frequently asked questions
Op deze pagina treft u diverse vragen aan die wij regelmatig binnenkrijgen. We hebben
deze vragen verdeeld in vragen van bezoekers en vragen van deelnemers. Staat jouw
vraag hier niet bij? Stuur ons dan een e‐mail (info@112onwheels.nl).
At this page you will find frequently asked questions from visitors as well as
participants. Do you have a question which is not in this list? Please send us an e‐mail
(info@112onwheels.nl).
BEZOEKERS
Waarom moet ik entree betalen?
Middels het organiseren van 112 On Wheels halen we geld op voor de stichting Wensambulance
Limburg. Uw entreegeld €2,‐‐ komt dus geheel ten goede aan deze mooie stichting. We hebben het
entreebedrag bewust laag gehouden zodat het evenement voor een ieder te bezoeken is.
Vorig keer werd 112 On Wheels georganiseerd op Greenport, nu op de Brightlands Campus?
Greenport en De Brightlands Campus zijn dezelfde locatie. Het betreft hier het voormalig Floriade
terrein. De naam van dit terrein is recentelijk gewijzigd in Brightlands Campus.
Mag ik mijn hond meenemen naar 112 On Wheels.
Dat mag, mits de hond sociaal is, is aangelijnd en u de hondenpoep opruimt.
Mag ik met een drone (UAV) luchtopnames maken?
Dit is niet toegestaan. Het is ten strengste verboden om met een drone (UAV) boven het Brightlands
terrein te vliegen zonder toestemming van de organisatie.
Kan ik bij de entree pinnen?
Ja dit is mogelijk.
VISITORS
Why do I have to pay an entrance?
The entrance fee €2,‐‐ goes to the Wensambulance Limburg foundation.
Last year 112 On Wheels took place at Greenport, this year the location is De Brightlands Campus.
Greenport and De Brightlands Campus are the same. It is the former Floriade event area. Recently the
name was changed in Brightlands Campus.
I bring my dog to 112 On Wheels?
Yes that is possible, when you have a social dog on a leash. You have to clean up all dog waste.
Can I use a drone (UAV) to make aerial photo‐ and video graphics?
No, this is not allowed. It is strictly prohibited to operate a drone (UAV) about the event area without
permission of the organization.
Can I pay at the entrance with my bank card?
Yes this is possible.

