VERGUNNINGSAANVRAAG VOOR NVACT WEDSTRIJDEN DOOR JEUGDRIJDERS
ELKE VERGUNNINGSAANVRAAG DIENT VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND TE WORDEN EN
VERGEZELD TE ZIJN VAN :
* EEN KOPIE VAN HET PASPOORT VAN DE JEUGDRIJDER EN BEIDE OUDERS OF VOOGD

Hiermee geef ik toestemming aan mijn zoon/dochter
Naam : .................................................................................................
Adres :..................................................................................................
Postcode + Woonplaats : ....................................................................
Geboortedatum : ................................................................................
om deel te nemen aan de autocross op datum : ...../..../20.... of seizoen 20......
Ik verklaar hiermede afstand te doen van mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn
nabestaanden en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover :
1. De eigenaar(s) en/of de uitbaters van de omloop in zoverre de wedstrijd verreden wordt op een omloop;
2. De inrichter(s) van de wedstrijd;
3. De andere deelnemers en, indien de wedstrijd plaats grijpt op een omloop, de andere gebruikers van deze omloop;
4. De deelnemers en de eigenaars (of houders) van de deelnemende vertuigen;
5. De aangestelde vrijwillige helpers en opdracht gelastigde van personen of organismen vermeld onder punt 1,2,3 en 4;
6. De verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld hiervoor in punt 1,2,3,4,en 5;
Voor elke schade die ik zou lijden gedurende de wedstrijd, met inbegrip van de trainingsoefeningen.
Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn
rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn nabestaanden en onze verzekeraars.
Ik verklaar eveneens kennis genomen te hebben van de reglementen van de wedstrijd en verbind mij deze zonder enig
voorbehoud na te leven.

NAAM EN VOORNAAM VADER : ................................................................................................
ADRES : .....................................................................................................................................

NAAM EN VOORNAAM MOEDER : .............................................................................................
ADRES : .....................................................................................................................................
DATUM : ../../20..
VOORAFGEGAAN DOOR EIGENHANDIG GESCHREVEN GELEZEN EN GOEDGEKEURD ,

HANDTEKENING VADER,

HANDTEKENING MOEDER,

AFSTAND VAN VERHAAL DEELNEMERS IN TE VULLEN DOOR PILOOT
WEDSTRIJD : ../../20.. OF SEIZOEN 20..
INRICHTER : SEIZOEN OF PLAATS...............................................
PLAATS EN DATUM...................................................................
IK ONDERGETEKENDE, VERKLAAR HIERBIJ UIT EIGEN INITIATIEF, DEEL TE NEMEN AAN DE HIERVOOR
BESCHREVEN WEDSTRIJD(EN).
IK VERKLAAR HIERMEDE AFSTAND E DOEN VOOR MIJZELF, MIJN RECHTHEBBENDE, MIJN ERFGENAMEN,MIJN
NABESTAANDEN EN ONZE VERZEKERAARS VAN ELK VERHAAL TEGENOVER :

1. De eigenaar(s) en/of de uitbaters van de omloop in zoverre de wedstrijd verreden wordt op een omloop;
2. De inrichter(s) van de wedstrijd;
3. De andere deelnemers en, indien de wedstrijd plaats grijpt op een omloop, de andere gebruikers van deze omloop;
4. De deelnemers en de eigenaars (of houders) van de deelnemende vertuigen;
5. De aangestelde vrijwillige helpers en opdracht gelastigde van personen of organismen vermeld onder punt 1,2,3 en 4;
6. De verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld hiervoor in punt 1,2,3,4,en 5;
Voor elke schade die ik zou lijden gedurende de wedstrijd, met inbegrip van de trainingsoefeningen.
Huidige afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn
rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn nabestaanden en onze verzekeraars.
Ik verklaar eveneens kennis genomen te hebben van de reglementen van de wedstrijd en verbind mij deze zonder enig
voorbehoud na te leven.
NAAM EN VOORNAAM PILOOT : ...........................................................................................................................................
ADRES : .................................................................................................................................................................................
HANDTEKENING VOORAFGEGAAN DOOR DE EIGENHANDIG GESCHREVEN MELDING"GELEZEN EN GOEDGEKEURD"
.............................................................................................................................................................................................
DATUM:../../20..

