2018 Inschrijfformulier Jumbo Shortrally / Entry form
Inschrijver / Entrant

1e bestuurder / driver

2e bestuurder/co-driver

Voornaam Name
Naam Surname
Straat Postal adress
Postcode Postal code
Plaats Town
Land Country
Nationaliteit Nationality
Geboortedatum Date of birth
Telefoonnummer Phone number
Mob. Nummer Mob. phone number
E-mail adres E-mail adress
Licentienummer Competitor License Nr.
Correspondentie naar: aangeven!/
Send correspondence to: mark!

Gegevens van de auto / Details of the car
Merk Make
Type Type
Bouwjaar Year of manufacture
Klasse Class (RC1-RC5, RGT)
Groep Group (details: reg.art. 4.3.2)
Aandrijving 2WD / 4WD

Kenteken Registration Nr.
Homologatie nr. Homologation Nr.
Brandstof Fuel (benzine/bio/GEM/diesel)
Bio-leverancier Bio fuel supplier
Cilinderinhoud Displacement

Deelnemer kampioenschap(pen) / Competitor championship(s) and cup(s)
Kampioenschap / Cup Championship / Cup

Inschrijfgelden / Entry fees
Met reclame With advertising
Zonder reclame Without advertising
Gold entry Add. service space (30 mtr) and reduction of own risk
Buitenlandse deelnemers Foreign competitors (incl advertising)
Totaal Total

€ 375,€ 750,€ 525,€ 375,-

€
€
€
€
€

Erkenning en instemming / Acknowledge and agreement
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik:
 Dat alle informatie op dit inschrijfformulier correct is
 Dat het gebruik van het ingeschreven voertuig gedekt wordt door de wettelijk vereiste verzekering die nodig is voor
die delen van het evenement die plaats zullen vinden op wegen die opengesteld zijn voor het overige verkeer.
 Dat ik kennis heb genomen van het gestelde in het aanvullend reglement en dat ik mij verplicht het gestelde
nauwgezet na te zullen komen.
By my signature I declare:
 That all information contained on the entry form is correct.
 That the use of the vehicle hereby entered will be covered by insurance as required by the law which is valid for such
part of the event that shall take place on public roads.
 That I acknowledge and agree in full the terms and condition mentioned in the Supplementary Regulations and that I
shall follow them strictly.

Ondertekening / Signing
Handtekening Inschrijver / Signature
of the entrant

Handtekening 1e bestuurder /
Signature of the driver

Handtekening 2e bestuurder /
Signature of the co-driver

