Inschrijfformulier

7e Maas en Niers rit
Zondag 30 juni 2019.
Opnieuw een rit met weer een
historisch tintje maar in een andere regio.
Dit jaar worden de deelnemers verwacht bij Eethuis “De Diepen”, Zwarteweg
60, 6596 MJ in Milsbeek. De ontvangst van de deelnemers is vanaf 10.00 uur
en de koffie is klaar. De start is gepland om 11.00 uur. De rit zal hier ook weer
eindigen en heeft een lengte van ca.70 km.
Voor verdere informatie zie het artikel in deze Transmission.
De inschrijving staat open voor zowel WO II als ook na-oorlogse
voertuigen.
De kosten zijn voor Wheels leden en gezinsleden met hun passagiers
€ 8,00 per persoon.
Niet Wheels leden betalen een toeslag van € 5,00 per persoon.
Inschrijfformulier voor 17 juni 2019 insturen naar :
Maas en Niers rit crew, Picardie 71,6591 JB Gennep. of mailen naar :
chantalroel@gmail.com
Voor informatie : Chantal of Roel, telefoon na 18.00 uur 0485-517485.
Betaling : Het voor u geldend bedrag voor 17 juni overmaken op:
NL56INGB0000648136 t.n.v. Wheels o.v.v. Maas en Niers rit 2019.
NAAM………………………………………..
VOERTUIG………………………………..
WOONPLAATS…………………………..
KENTEKEN………………………………..
TELEFOON………………………………..
E-MAILADRES……………………………….
LIDNUMMER …………..
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 WAverzekering) 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.

