Jubileum Rally  24 april 2022
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Inschrijvingsformulier

Terug te sturen vóór 6 april 2022,
naar Philippe van der Aa | Grand’Rue du Double Ecot 42 | 1380 Lasne of per Email naar secr@hvcb.be .
BESTUURDER
Naam :

Voornaam :

Straat, Nr :
Postcode :

Gemeente :

Land :

E-mail :

Telefoon :

GSM :

COPILOOT
Naam:

Voornaam :

VOEDSELALLERGIEËN
VOERTUIG
Merk

Model-Type

Jaar

Plaatnummer

Land

BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. Beperking: Het aantal deelnemers is beperkt tot twee.
2. Prijzen
Beschrijving
Voertuig 0 €

Aantal
1

Totaal
0€

Deelnemer(s) 30 € per persoon
Bedrag te storten
3. Uiterste datum voor betaling van het totaalbedrag: 6 april 2022
4. Gekozen opties (die strikt in acht moeten worden genomen)
☐Deelname aan de rally ☐Deelname van het voertuig aan de foto☐ Deelname aan de lunch
☐ Ik heb de voorwaarden op de achterzijde van dit document gelezen en accepteer deze.

Datum :

Handtekening :

Maatschappelijke zetel: HVCB vzw | Bronstraat 78 | 1060 Brussel | RPR Brussel 0412 762 219 | ss-mz@hvcb.be | www.hvcb.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
De rally staat alleen open voor auto's die voor het eerst geregistreerd zijn tussen 1/1/1925 en
31/12/1975. 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 de rally afgegeven plaat mag alleen tijdens
het evenement op het voertuig worden aangebracht.
Het lid verklaart dat de staat waarin het voertuig verkeert en de verzekering die het dekt, in
overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van die van de HVCB. Het
lid deelt de bestuurder mee dat hij verplicht is de verkeersregels in alle omstandigheden na te
leven.
Hij/zij ziet door deze inschrijving af van elke rechtsvordering tegen de organisatoren die optreden
als leden van de HVCB en vrijwillige coördinatoren van het evenement en verkrijgt hetzelfde
akkoord van de andere inzittenden van het voertuig.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat foto's genomen tijdens de rally gereproduceerd en gepubliceerd
mogen worden door de HVCB voor doeleinden in overeenstemming met de statuten van de HVCB
en verkrijgt dezelfde toestemming van de andere inzittenden van het voertuig.
Het lid verklaart dat hij/zij van goede reputatie is en om deze inschrijving geldig te maken, moet
hij/zij het voorschot en het saldo, vóór de respectievelijke uiterste data die op de voorzijde zijn
vermeld, betalen op rekening BE18 0015 9822 7065 van de HVCB met vermelding van de naam van
de rally, gevolgd door het voorschot of het saldo en zijn/haar naam.
In geval van annulering geschiedt de terugbetaling volgens de in de uitnodiging vermelde
voorwaarden.
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