
                  Inschrijfformulier. 

               Natuurlijk ook in 2020                      

                                 de WHEELS 
	

Zaterdag 28 maart 2019 is het weer tijd voor de Wheels nachtrit. 

We verzamelen vanaf 19.00 uur bij ons clubhuis de Kangaroo in Best. Uiteraard 
is de koffie bruin, thee kan ook. Het vertrek zal zijn vanaf 20.00 uur voor een rit 
van ca. 50 km die weer zal eindigen bij de Kangaroo. Deelname is mogelijk voor 
militaire voertuigen die minstens 25 jaar oud zijn. Gezien de relatief korte 
afstand zal er onderweg geen koffiestop zijn. Bij terugkomst is er voor iedereen 
hot dog. Er is een mooie rit uitgezet in de omgeving van Best, Son, Liempde en 
Boxtel. Er is plaats voor 30 voertuigen. Dus schrijf je vlug in want vol=vol.  
1 formulier per voertuig. 
De kosten zijn, voor Wheelsleden en gezinsleden, en hun passagiers € 5,00 per 
persoon. Niet leden betalen een toeslag van € 5,00 per persoon. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Hillebrand Wind. Tel. 06-20533401 of per mail 
evenementen@clubwheels.nl        Zie ook artikel in deze Transmission.  

Dit formulier vóór 15 maart 2020 opsturen naar Hillebrand Wind, Helmerslaan 
2a, 5615 JD Eindhoven of mail naar evenementen@clubwheels.nl  

Betaling : Het voor u geldend bedrag vóór 15 maart 2020 overmaken op 
NL56INGB0000648136 t.n.v. Wheels onder vermelding van Nachtrit 2020. 

NAAM ………………………………………..                  MOBIEL NR ………………………………… 

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

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

AANTAL DEELNEMERS ………        TE BETALEN BEDRAG ………………. 
LIDMAATSCHAPNUMMER WHEELS  ………  

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……………….

NACHTRIT
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