25>50 Rally ▪ 2-4/09/2022
Inschrijvingsformulier

Terug te sturen naar Philippe van der Aa | Grand’Rue du Double Ecot 42 | 1380 Lasne
of per Email naar secr@hvcb.be .
PILOOT

CO-PILOOT

Naam, Voornaam :
Straat, Nr :
Post code gemeente, Land :
Email :
GSM :
Allergies :
Verjaardag (DD/MM) :
VOERTUIG
Merk
WENSEN :

Model-Type

Tweepersonen kamer

○ Groot bed

Jaar

Plaat nr

○ Tweepersoonsbedden

Land

○ Onverschillig

De rally staat alleen open voor auto's die voor het eerst zijn ingeschreven tussen 1/1/1925 en 31/12/1950.
De organisatoren behouden zich het recht voor om een equipe te weigeren waarvan het voertuig niet aan
dit criterium voldoet. Deze rally is een toeristische rit, zonder enige competitiegeest of klassement. De ter
gelegenheid van dit evenement afgegeven plaat mag alleen tijdens het evenement op het voertuig worden
aangebracht.
Ik verklaar dat de staat waarin mijn voertuig verkeert en de verzekering die het dekt, in overeenstemming
zijn met de geldende wet- en regelgeving, inclusief die van de HVCB. Ik verbind mij ertoe in alle
omstandigheden de verkeersregels na te leven. Ik zie hierbij af van enige juridische stappen tegen de
organisatoren die optreden als leden van de HVCB en vrijwillige coördinatoren van evenementen. Ik
accepteer dat foto's genomen tijdens de rally gereproduceerd en gepubliceerd mogen worden door de HVCB
voor doeleinden in overeenstemming met haar statuten en verkrijg dezelfde toestemming van mijn
passagiers.
Ik heb mijn lidgeld betaald en om deze inschrijving geldig te maken, zal ik vóór 1 maart het voorschot storten
en verbind mij ertoe om vóór 1 augustus 2022 het saldo te storten, op rekening BE18 0015 9822 7065 van
de HVCB onder vermelding van "2022 25-50 Rally" gevolgd door voorschot of saldo en mijn naam.
Element
Bemanning in tweepersoonskamer voor 2 pers.

Hvh Voorschot
450 €

Bemanning in eenpersoonskamer per persoon

300 €

Tot Voors

Saldo
370 €

Tot Saldo

300 €

Te storten Voorschot
Saldo
In geval van annulering geschiedt de terugbetaling volgens de in de uitnodiging vermelde voorwaarden

Datum :

Handtekening:
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