
 
 

Inschrijfformulier Fakkeldefilé  Eindhoven  
Woensdag 18 september 2019.  
 
Deelname is uitsluitend mogelijk met WO II voertuigen. 
 
Dit bijzondere jaar, 75 jaar na de Bevrijding van Eindhoven, heeft de Stichting 
18 september toegestemd om met een aantal extra voertuigen deze rit te rijden. 
Hierdoor is het mogelijk dat ook niet Wheels leden zich kunnen 
inschrijven voor deze rit. Zij moeten dan, net als de Wheelsleden, gebruik 
maken van het Wheels inschrijfformulier. Dit is te downloaden vanaf de Wheels 
website. www.clubwheels.nl . De reden voor meerdere voertuigen is, dat de 
Stichting vraagt om een grote verscheidenheid aan voertuigen te leveren. 
Traditioneel starten we weer bij Pannenkoekenrestaurant, Familie Suykerbuyck, 
Luikerweg 145, 5556 XG Valkenswaard/ Borkel en Schaft en rijden via 
Valkenswaard en Aalst/Waalre naar het Stadhuisplein in Eindhoven.    
Om een goede indruk te krijgen van onze mogelijkheden verzoeken wij u 
om dit formulier, vóór 30 augustus, te sturen naar Hillebrand Wind, 
Helmerslaan 2a, 5615 JD Eindhoven of per mail: 
evenementen@clubwheels.nl  
Wij hebben dan de mogelijkheid om een mooie colonne samen te stellen. 
Iedereen krijgt persoonlijk antwoord of u wel of niet bent ingeloot. Voor 
verdere informatie neem contact op met Evert van Ballegooijen, tel. 06-
30171894 of info@clubwheels.nl  Zie ook artikel in deze Transmission. 
 
           Inschrijfformulier woensdag 18 september 2019. 
 
Naam     : -------------------------   Woonplaats ---------------------- 
 
Telefoon       :--------------------------    e-mailadres ---------------------- 
   
Voertuig type:--------------------------    Kenteken------------------------  
  
Aantal passagiers die kunnen meerijden : ………….. 
Lidnummer :…………………….. 
                             
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. 
 

 
Naam……………………………………Handtekening voor akkoord………………………… 
 


