
  Inschrijfformulier.                       

       Static show en   
rondritten op zondag   

 14 april 2019 tijdens 
     Museum Weekend. 
 

Uitsluitend op zondag vinden dit jaar de rondritten en de static show plaats 
tijdens het Museum Weekend. We zullen starten om 10.00 uur en omstreeks 
16.00 uur er weer mee stoppen.  
Deelname staat open voor alle soorten militaire voertuigen vanaf 1940 
tot 1975. Aan dit evenement zijn geen inschrijvingskosten verbonden. De 
deelnemers aan de rondritten ontvangen een brandstofvergoeding voor de 
gereden ritten en zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers. 
Aankomst ’s morgens tussen 09.00 en 10.00 uur bij de Kangaroo.  

Omcirkelen wat van toepassing is : 
Deelname aan static show.      ja--nee 
Deelname aan rondritten op terrein en eventueel een BFT toer ja--nee 
Wil graag lunchpakket op zondag.      ja—nee 
1 per Wheels lid en max. 2 per voertuig. Totaal …. stuks   
Extra lunchpakket à € 3,50 per stuk. 
Zie ook artikel in deze Transmission. 
 
Dit formulier uiterlijk 1 april opsturen of mailen naar Frank van Rijsingen, 
Beeklaan 155,  5032 AD Tilburg of mailen naar evenementen@clubwheels.nl  
Voor eventuele informatie : Frank 06-22861546 of Evert 06-30171894. 
 
                                       LIDNUMMER…………. 
NAAM ………………………………………..                  MOBIEL NR ………………………………… 

WOONPLAATS …………………………..                  E-MAILADRES  …………………………….                       

VOERTUIG ………………………………..                   KENTEKEN ………………………………..    

Het voeren van wapens of namaak wapens 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 :		


