
 

                   Wheels 
                           

                       Overdag    Inschrijfformulier. 

Nieuwe rit.    Zondag 7 oktober 2018 

Voor deze nieuwe Wheels rit de,  Nachtrit-Overdag  kunt u inschrijven met 
zowel voertuigen uit WO II als met groene voertuigen uit latere periodes.  
De start en ook het eindpunt van deze rit is ons clubhuis de Kangaroo 
We starten om 11.00 uur maar vanaf 10.00 uur is de koffie bruin.  
In tegenstelling met de meeste ritten zal er onderweg geen koffiepauze zijn 
maar bij terugkomst in de Kangaroo zorgen wij voor iets warms. Voor de 
kleintjes is er ranja. De lengte van de rit is ca. 60 Km. 

De kosten zijn € 5.00 per persoon.  
Niet Wheels leden, die deel willen nemen, s.v.p. contact opnemen met Frank van 
Rijsingen, tel. 06-22861546 of mailen naar evenementen@clubwheels.nl 

Het voor u geldend bedrag vóór 28 september 2018 overmaken op:  
NL56INGB0000648136 t.n.v. Wheels onder vermelding van Nachtrit-
Overdag 2018. Dit formulier vóór 28 september 2018 opsturen naar: 
Frank van Rijsingen, Beeklaan 155,5032 AD Tilburg of mailen naar 
evenementen@clubwheels.nl            Zie ook artikel in deze Transmission. 

Naam  ……………………………………  Plaats …………………………………………. 

Telefoon ..………………………………….  E-mailadres ……………………………  

Voertuig ……………………………………  Kenteken ……………………………….. 

Aantal deelnemers……………..   Te betalen bedrag €…………………… 

Het voeren van wapens, of namaakwapens is niet toegestaan. 

De deelnemer verklaart dat hij/zij op eigen risico deelneemt aan dit evenement. De organisatie en 
de vereniging Wheels is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect voortkomend uit 
deelname aan dit evenement. De deelnemer verklaart dat het voertuig aan de wettelijke eisen (b.v. 
APK en WA-verzekering ) voldoet en dat hij/zij gerechtigd is het voertuig te besturen. Deelname 
kan door de organisatie zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Hiermee ben ik akkoord dat 
Wheels deze gegevens bewaard in een databestand, uitsluitend voor eigen gebruik. Tijdens 
evenementen worden personen en voertuigen mogelijk gefotografeerd. Ik ben akkoord dat ik en/of 
mijn voertuig in Transmission en/of op de site van Wheels worden getoond.  

Handtekening deelnemer voor akkoord voorwaarden en deelname. 
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