Inschrijfformulier
Voornaam: …………………………………………………………………………………… m/v
Achternaam:………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………………….
Adres :…………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………
Telefoon
:…………………………………………………………………………………..
Email :…………………………………………………………………………………………….
Rijbewijs nummer:…………………………………………………………………………
Kopie geldig rijbewijs meenemen naar de inschrijfavond of meesturen

Knaf lid: ja/nee
ja - lidmaatschapsnummer is: .............................. pasje meenemen naar inschrijving of meesturen
Ben je geen lid van de KNAF dan moet je een Evenementen registratie bewijs (ERB)
aanvragen. Met dit bewijs en een geldig rijbewijs B mag je deelnemen aan onze
autocross. Dit ERB moet je ZELF aanvragen via de site van de KNAF
(www.knaf.nl/licentie/erb-aanvragen). Een ERB is slechts geldig voor het evenement
waarvan de naam en datum op het evenementregistratiebewijs zijn vermeld. Een ERB
heb je nodig, ivm verzekering. Een kopie van het bewijs moet je overhandigen op 2 mei.
Kan je deze niet overhandigen dan doe je niet mee aan ons autocross evenement.
Daarnaast zullen we het inschrijfgeld niet aan je terug betalen.
Inschrijfgeld voor onze cross is: € 40,-- en voor de Junior Klasse € 20,-Dit bedrag meenemen naar de inschrijfavond of overmaken naar Rabobank NL92RABO0106940317 ovv je naam en de klasse waarin je rijdt.
Inschrijven via email of post is mogelijk na de inschrijfavond.

Klasse:
□ Sprint klasse
□ Standaard klasse
□ Junior Klasse
□ Crazy Race

□
□
□
□

Kever klasse
Toerwagen klasse
Dames standaard klasse
Mini buggy

Soort auto:
Merk/type

:…………………………………………………………………………………..

Cilinderinhoud

:…………………………………………………………………………………..

Startnummer

:…………………………………………………………………………………..

Handtekening

:

Aansprakelijkheidsclausule:
Door ondertekening van dit formulier verklaart deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met het
onderstaande:
Door zich voor deelneming aan de autocross wedstrijd te doen inschrijven moet elke deelnemer/ster zich
houden aan de bepalingen van het wedstrijd reglement. Door zijn/haar inschrijving doet elke deelnemer/ster
afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties, welke niet in eerder genoemd reglement zijn aangewezen.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij de organiserende vereniging, haar bestuursleden en officials of de
medewerkers van en op het circuit niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, welke dan ook, die voor
hem/haar in verband met deelneming aan de autocross mocht ontstaan. In het rennerskwartier en daarbuiten
dient u de aanwijzingen van officials en bestuursleden strikt op te volgen. Onvolledig ingevulde formulieren
worden niet geaccepteerd.

