RALLY INSCHRIJFFORMULIER
Nieuwjaarsrally 2019
Try-out Rally 2019
Vijfdaagse Alpen Rally 2019
Driedaagse Friese Elfsteden Rally 2019
(aankruisen wat van toepassing is)

Ondergetekenden verklaren deel te nemen aan de:

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

PERSOONLIJKE GEGEVENS

BESTUURDER

NAVIGATOR

Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Mobiel
E-mailadres
Contactpersoon

Bestuurder/navigator

(doorhalen wat niet van toepassing is)

GEGEVENS AUTO
Merk + type
Kenteken
Bouwjaar
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer
Assurantieverklaring
geldig tot
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FACTUURADRES
Bedrijfsnaam
Ter attentie van
Adres
Postcode en
woonplaats

OVERIG
Kamervoorkeur
(één- of tweepersoons)

Opmerkingen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
1. Indien de organisatie door omstandigheden die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien het evenement
moet annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 15,- administratiekosten gerestitueerd.
2. Wanneer een equipe na inschrijving zijn deelname aan de Rally of Rally’s wenst te annuleren, worden
hiervoor kosten in rekening gebracht. Tot 3 maanden voor het evenement bedragen deze
annuleringskosten 25% van de totale kosten, tot 2 maanden voor het evenement 50%, tot 1 maand voor
het evenement 75% en tot 1 week voor het evenement 100% van de totale kosten. De organisatie adviseert
de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.
3. Betaling per bank o.v.v. naam Rally/Rally’s rekeningnummer: NL56 FVLB 0226 1874 89. Bij inschrijving dient
u het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
4. Uw inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag en na ondertekening en ontvangst van het
inschrijfformulier.
5. De door Pinguins on Tour georganiseerde Rally’s zijn geen wedstrijd. U dient zich aan de verkeersregels te
houden die in het land waar u verblijft van toepassing zijn.
6.

Wij, de ondergetekenden, verklaren hierbij dat wij en onze auto waarmee we deelnemen, voldoende verzekerd zijn
en dat wij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Tevens vrijwaren wij hierbij de volledige organisatie van de Rally
voor alle tijdens het evenement opgetreden schade aan ons, de auto en/of derden. De organisatie adviseert de
deelnemers een ANWB lidmaatschap met buitenlanddekking af te sluiten.
Wij bevestigen, door ondertekening, dat wij dit formulier volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met
het gestelde en dat wij op de hoogte zijn van het reglement van de door de Pinguins On Tour georganiseerde Rally’s
en de algemene voorwaarden van de organisatie.

ONDERTEKENING
Datum
Handtekening bestuurder
Handtekening navigator
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