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Beste klant, 

 

Welkom op CM.com Circuit Zandvoort en dank voor het huren van 1 of meerdere van onze faciliteiten! 

Voor u ligt een informatief document waarin de belangrijkste voorzieningen staan beschreven inclusief 

bijbehorende werkwijzen en basisregels. Mocht u willen afwijken van genoemde werkwijzen, dan kunt u hier 

samen met uw accountmanager ongetwijfeld een oplossing voor vinden. Tevens zal uw accountmanager u te allen 

tijde ten woord staan indien u vragen heeft! 

CM.com Circuit Zandvoort bestaat uit meerdere terreinen die gereserveerd kunnen worden voor diverse 

activiteiten. Onderstaand treft u een overzicht van de beschikbare terreinen.  

 

1. CIRCUIT – 4.3KM / 14 BOCHTEN 

2. PADDOCK 1 – BINENNZIJDE TARZANBOCHT 

3. PADDOCK 1 – PARKEERPLAATSEN 

4. PITBOX AREA 

5. PARKING DGP LOUNGE 

6. PADDOCK 2 

7. PARKING PARC FERME 

8. 4x4 PARCOURS 

9. PARKING A – NOORD 

10. PARKING A – ZUID 

11. PARKING B 

12. PARKING C 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 

 

1. Telefoonnummers en openingstijden algemeen 

• Duty Manager  0031 6 31 53 46 34 

• CM.com Circuit Zandvoort 0031 23 5 740 740 

 

Openingstijden circuit:   07:00 – 17:00 (of 2 uur na laatste baanactiviteit) 

Bereikbaarheid Duty Manager: Dagelijks van 07:00 – 17:00 (of 2 uur na laatste baanactiviteit) 

 

2. Racebaan, paddocks en organisatiekantoor 

Bij het huren van de baan krijgt u standaard een terrein toegewezen waar u en uw gasten kunnen verblijven (2 

uur voorafgaand en t/m 2 uur na afloop van de verhuring). In basis zal dit Paddock 1 Binnenzijde bocht 1 

(Tarzanbocht) zijn. Indien een andere huurder een aansluitend tijdslot voor u geboekt heeft, kan het zijn dat u 

een ander terrein krijgt toegewezen. Op deze manier kunnen activiteiten elkaar opvolgen en hoeven uw gasten 

geen last te hebben van de vorige of volgende activiteit. Indien u meer ruimte nodig heeft, dan is het mogelijk om 

meerdere terreinen te huren. We horen dit graag vooraf zodat we het terrein voor u klaar kunnen maken. De 

genoemde terreinen worden in de basis beschikbaar gesteld zonder elektra en water voorzieningen. Deze kunnen 

naar behoefte aangevraagd worden (zie artikel Stroom en Water). 

Tevens mag u kosteloos gebruik maken van het organisatiekantoor. Deze bevindt zich aan het begin van de 

pitboxen. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit vooraf aangeven bij uw accountmanager.  

 

3. Aankomst en vertrek 

Twee uur voorafgaand aan uw tijdslot op de baan bent u van harte welkom op uw toegewezen terrein. Mocht u 

graag eerder aanwezig zijn om tijdig voorbereidingen te treffen, dan kan dit in overleg met uw accountmanager. 

Let er bij aankomst even goed op dat voertuigen hoger dan 3.30 meter via de vrachtwagen opgang -gelegen naast 

Parking B- de baan over moeten steken om op de binnenterreinen te komen. Dit kan echter alleen als de baan 

niet in gebruik is. In overleg met uw accountmanager kunnen er oversteektijden afgesproken worden. 

Het einde van uw tijdslot is de uiterlijke tijd dat alle voertuigen en materialen van de baan dienen te zijn. Dit om 

te borgen dat de activiteiten van de opvolgende huurder tijdig kunnen starten.  

U wordt verzocht om 2 uur na uw tijdslot op de baan, het terrein verlaten te hebben. Uiteraard kan dit in overleg 

verlengd worden. Voor verlenging buiten de reguliere openingstijden dient u rekening te houden met € 37,00 per 

uur (exclusief BTW) en is afstemming nodig in verband met de beschikbaarheid van het terrein.  

 

4. Pitboxen 

CM.com Circuit Zandvoort heeft de beschikking over 24 pitboxen van 5 bij 23 meter (115m2). U kunt als 

hoofdhuurder vooraf pitboxen boeken bij uw accountmanager. Deze worden dan meegenomen in de totale 

reservering. Uw klanten kunnen online los pitboxen huren via de volgende link: 

Online pitbox huren: https://oar.smarteventmanager.nl/circuitzandvoort  

U huurt uw pitbox inclusief elektra. Het afgelijnde vak buiten achter uw pitbox (aan de paddockzijde) is tevens 

voor u beschikbaar. Het is derhalve ook niet toegestaan om hier te gaan staan indien uw de pitbox niet gehuurd 

heeft. Zodra u gearriveerd bent op CM.com Circuit Zandvoort kunt u (of uw klant) bij de receptie de sleutel van 

https://oar.smarteventmanager.nl/circuitzandvoort


 

 

de pitbox afhalen (€ 100,00 borg). De borg ontvangt u retour zodra u de sleutel heeft ingeleverd. Let wel even op 

dat u uw pitbox bezem-schoon oplevert.  

De huurder van de baan heeft het eerste recht op de pitboxen indien dit vooraf bij het maken van de 

huurafspraken is aangegeven. U kunt pitboxen per dag huren. Dit is mogelijk van 07:00 uur in de ochtend tot 2 

uur na de laatste baan activiteit. In overleg is eventueel mogelijk om de avond vooraf uw pitbox te betreden (na 

16:00 uur); hier zal 50% van het reguliere dagtarief extra voor worden gerekend. De pitbox is in de avond 

beschikbaar tot 2 uur na de laatste baanverhuring. Wilt u buiten deze tijd gebruik maken van de pitbox dan zullen 

de extra conciërge-uren aan uw worden doorbelast. Overnachten is alleen mogelijk indien er nachtbewaking 

aanwezig is. Onderstaand treft u een situatieschets van de pitboxen aan. De prijs per pitbox bedraagt € 128,00 ex. 

BTW.  

 

 

 

 

 

 

5. Zakelijke locaties (VIP-lounges, Bernie’s, Champions-lounge en Dutch Grand Prix-lounge)  

Wanneer u gebruikt wilt maken van een van onze VIP-lounges dan nemen we die graag vroegtijdig voor u in 

reservering. We hebben diverse lounges van 60M2, 90M2 en 120M2, waarvan er een aantal gethematiseerd zijn. 

Daarnaast hebben we de Dutch Grand Prix-lounge (gelegen in het hart van het circuit), Bernie’s en de Champions-

lounge ter beschikking voor zakelijke evenementen.  

 

6. Parkeren 

Afhankelijk van uw benodigde capaciteit parkeerruimte, reserveren wij een parkeerlocatie voor u. Doorgaans 

gebruiken we: 

• Baanhuur:   Paddock 1 – binnenzijde bocht 1 (zie ook kopje racebaan en paddocks)* 

• VIP-lounges:  Parking  A – Noord** 

• Dutch Grand Prix-lounge: Parking  DGP-lounge** 

• Champions-lounge:  Parking C** 

* Gebruik parkeerlocatie is inclusief de baanhuur 

** Gebruik parkeerlocatie is exclusief de huur locatie en wordt na rato parkeerbehoefte separaat geoffreerd. 

 

7. Op- en afbouw Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 

Vanaf juni 2022 wordt gefaseerd gestart met de voorbereidingen van de Dutch Grand Prix (DGP). Dit betekent dat 
er op en om het terrein gestart wordt met werkzaamheden. Dit duurt tot en met september.  
In nauw overleg met het productie-team van DGP proberen we de overlast voor iedereen te beperken en staat 
veiligheid voorop. We zullen jullie hier later in meer detail over berichten, direct zodra de informatie beschikbaar 
komt.  

https://www.circuitzandvoort.nl/location/vip-lounges/
https://www.circuitzandvoort.nl/location/dutch-grand-prix-lounge/
https://www.circuitzandvoort.nl/location/champions-lounge/
https://www.circuitzandvoort.nl/location/champions-lounge/


 

 

 
Vanaf 1 juli 2022 is er met regelmaat aan en afvoer van materialen nodig over de baan. Dit betekent dat er vanaf 

dat moment andere baantijden gelden, met op gezette tijden oversteek-tijd/ pauze in het baanprogramma. 

Ondergaande tijden gelden van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022. 

Baanprogramma  08:30 – 12:30 

Baanprogramma  13:00 – 17:00 

Baanprogramma  17:15 – 19:15 

Baanprogramma  19:30 – 21:30 

Oversteek / Pauze  07:00 – 08:30 

Oversteek / Pauze  12:30 – 13:00 

Oversteek / Pauze  17:00 – 17:15 

Oversteek / Pauze  19:15 – 19:30 

Oversteek / Pauze  21:30 – 22:00 

 

8. Veiligheid 

Auto en motorsport is gevaarlijk, dat moeten we ons te allen tijde blijven beseffen. Echter kunnen we het wel zo 

veilig mogelijk maken. Vandaar dat we in overleg met u en aan de hand van de baan-activiteit een 

veiligheidspakket voorschrijven. De aard van uw activiteit op de baan bepaalt het type veiligheidspakket. Zodra 

uw tijdslot op de baan in gaat zal het veiligheidspakket reeds operationeel zijn; baanposten bemand, Medische 

Dienst op post, Race Control operationeel.  

Omdat onze officials de gehele dag buiten staan, is een pauze van 30 minuten verplicht in de maanden november, 

december, januari en februari.  

Zorg er te allen tijde voor dat uw rijders en eventueel bijrijders/instructeurs goed beschermd zijn. Niet alleen op 

het gebied van rijdersuitrusting, maar ook de voertuigen zelf. De minimale leeftijd voor rijders en 

bijrijders/instructeurs is 16 jaar, tenzij anders afgesproken en vastgelegd met uw accountmanager.  

Mocht u gedurende de dag vragen hebben of wilt u overleggen, dan bent u als organisator van harte welkom op 

Race Control. U kunt deze bereiken via de trap naast het podium in de pitstraat.  

 

9. Geluid 

Om onze omgeving niet te veel tot last te zijn gelden er strikte regels rondom het produceren van geluid op 

CM.com Circuit Zandvoort. Langs het circuit staat een geluidsmeter die elke passage registreert. Deze passages 

tellen op tot een totaal gemiddelde van die dag. Dit totale gemiddelde mag niet boven de 81 dB(A) uitkomen. Per 

passage geldt van 09:00 – 19:00 als basis een maximum van 93dB(A). Deze maximale waarde kan echter lager 

worden indien er veel deelnemers op de baan rijden. Tussen 19:00 en 21:00 uur geldt een maximale waarde van 

88 dB(A) per passage. Chief Race Control zal alle waardes gedurende uw tijdslot monitoren en indien noodzakelijk 

handhavend optreden om te voorkomen dat de grenzen van de vergunning worden overtreden. Het is van belang 

dat u dit meeneemt in de briefing naar uw deelnemers.  

 

10. Maximaal aantal op de baan en startnummers 



 

 

Zowel voor auto’s en motoren geldt er een maximum aantal voertuigen die tegelijk op de baan mogen rijden om 

de veiligheid te kunnen garanderen (afwijkingen zijn enkel toegestaan na toestemming accountmanager). 

Trackdays auto’s: 70 

Trackday motoren: 40  

Het is verplicht om tijdens trackdays voor zowel auto’s als motoren, alle voertuigen te voorzien van startnummers, 

die zichtbaar zijn voor de officials. Bij auto’s kan dit middels een A4 met startnummer op beide binnenzijde van 

de zijruiten van de auto te plakken. Bij motoren kan dit middels een A4 of A5 formaat startnummer op de voorzijde 

van de motor. 

 

11. Schades 

Als huurder bent u verantwoordelijk voor gebruikschades aan baan en overige huurobjecten op CM.com Circuit 

Zandvoort. Denk hierbij aan bandenstapels, vangrails, asfalt, elektrapaddenstoel, deuren, etc. Schades dienen te 

allen tijde gemeld te worden bij uw accountmanager. Schades worden op het moment zelf afgehandeld met 

bijbehorend schadeformulier. U bent als klant tevens verantwoordelijk voor de schades die veroorzaakt worden 

door uw deelnemers/ gasten. Wij adviseren u dit op te nemen in de briefing naar uw deelnemers.  

 

12. Nachtbewaking 

Het is mogelijk voor u en uw gasten om op onze afgesloten terreinen te overnachten. Dit kan uitsluitend wanneer 

er een nachtbeveiliger aanwezig is van 19.00 uur tot 7.00 uur. Indien u hier gebruik van wilt maken, horen we dat 

graag minimaal 14 dagen voorafgaand aan de desgewenste nacht, zodat wij een bewaker kunnen inhuren. Kosten 

voor een nachtbewaker bedragen € 414,00 ex. BTW per nacht (12 uur aaneengesloten). Tevens zal er 3 uur 

schoonmaakkosten a € 34,00 in rekening worden gebracht zodat al uw voorzieningen schoon worden gehouden.  

 

13. Elektrische voertuigen 

Elektrisch aangedreven auto’s en motoren zijn toegestaan indien dit vooraf schriftelijk is aangevraagd en 

goedgekeurd door uw accountmanager. Er gelden strikte regels omtrent het rijden met elektrische voertuigen. 

Via uw accountmanager is het document ‘safety instructions electric vehicles’ beschikbaar. Indien een elektrisch 

voertuig gecrasht is of in de grindbak staat, is de kans groot dat de berging van het voertuig veel tijd kost. Er mag 

maar 1 persoon in een elektrisch voertuig zitten. Het is niet toegestaan om een instructeur of bijrijder op de 

passagiersstoel mee te laten rijden. Het is niet toegestaan om elektrische voertuigen in een pitbox op te laden. 

Dit mag enkel buiten.  

 

14. Water 

Het mogelijk om wateraansluitingen op het paddock te huren. Graag horen we minimaal 14 dagen vooraf welke 

waterpunten u wenst te gebruiken zodat wij deze voor u aan kunnen sluiten. Kosten per waterpunt bedragen € 

103,50 ex. BTW per punt (inclusief verbruik). U kunt 2 uur voor aanvang en 2 uur na uw baanactiviteit gebruik 

maken van de watervoorziening.    

  



 

 

15. Toiletten 

Standaard zijn de toiletten gelegen op de VIP-galerij en naast receptie CM.com Circuit Zandvoort 2 uur 

voorafgaand en 2 uur na uw tijdslot geopend. Overige locaties waar zich toiletten bevinden zijn paddock 2 en de 

hoofdtribune. Deze kunnen op aanvraag voor u geopend worden. Dit zal separaat aan u worden geoffreerd 

(gebruik en schoonmaak).  

 

16. Elektra 

Stroom (220 en 400 volt) is beschikbaar in alle pitboxen. Indien u geen gebruik maakt van een pitbox, dan kunnen 

wij op verschillende posities op het paddock stroompunten voor u aansluiten. Graag vragen wij u de gewenste 

punten minimaal 14 dagen vooraf te bespreken met uw accountmanager zodat wij de stroompunten op gewenste 

locaties voor u beschikbaar kunnen stellen. De kosten per stroompunt bedragen € 103,50 ex. BTW per punt 

(inclusief verbruik). U kunt 2 uur voor aanvang en 2 uur na uw baanactiviteit gebruik maken van de 

stroomvoorziening.   

Op onderstaande tekening treft u de locaties aan waar elektra kan worden voorzien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Catering 

De verkoop van eet- en drinkwaren en het aanbieden hiervan aan uw deelnemers en bezoekers tijdens de 

huurperiode vindt uitsluitend plaats via CM.com Circuit Zandvoort Hospitality. Uw accountmanager voorziet u 

van de mogelijkheden, hiervoor is een foodbook beschikbaar.  

 



 

 

18. Pers en Media 

Het is niet toegestaan op het circuitterrein foto en/of video-opnamen, waaronder inbegrepen opnamen m.b.v. 

een zg. Drone te (laten) maken, behoudens met schriftelijke toestemming van de directie van CM.com Circuit 

Zandvoort. De met toestemming gemaakte video-opnamen mogen alleen in de huiselijke kring vertoond 

worden, tenzij anders overeengekomen. 

Het is niet toegestaan op het circuitterrein opnames van foto of video voor en door pers, media of commerciële 

partijen (zoals bijvoorbeeld bedrijven, productiemaatschappijen, reclamebureaus of influencers) te (laten) 

maken. Hiervoor dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt tussen CM.com Circuit Zandvoort en derde partij. 

Het is ook niet toegestaan, los van eventuele operationele kosten, kosten in rekening te brengen aan derden 

voor opnames op het circuitterrein, dit recht is exclusief aan CM.com Circuit Zandvoort. CM.com Circuit 

Zandvoort behoudt te allen tijde het recht om (laten) maken van opnames te weigeren. 

Voor accreditatie en overige info rondom pers en media zie: https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/media/  

 

19. Overig en handige links 

Naast de bovengenoemde basis en veelgebruikte faciliteiten zijn er nog veel meer faciliteiten en materialen die u 

bij ons kunt huren. Denk hierbij aan afzethekken, maar ook aan VIP-lounges of een safety car. Uw accountmanager 

vertelt u daar graag meer over.  

Via onderstaande links komt u terecht bij een aantal informatieve documenten. Wij willen u adviseren om deze 

goed door te nemen zodat u niet voor verrassingen komt te staan: 

• Algemene voorwaarden 

• Paddock reglement 

• Huisregels 

 

We staan voor u klaar! 

Geen dag, gast of klant is hetzelfde. Zowel voor u als voor ons. Mocht u vragen of verzoeken hebben dan kunt u 

altijd contact opnemen met uw accountmanager. Geen vraag of idee is te gek. We kijken er naar uit om er samen 

met u een onvergetelijke dag van te maken!  

. 

 

Graag tot ziens!  

Team CM.com Circuit Zandvoort.  

https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/media/
https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/algemene-voorwaarden/
https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/algemene-voorwaarden/
https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/algemene-voorwaarden/
https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/paddock-reglement/
https://www.circuitzandvoort.nl/bezoeker/huisregels/

