2016
X

volgnummer :

VAS DAGTOELATING

D

Opgelet, indien de aanvrager in het bezit is van een buitenlandse vergunning dient de wedstrijd opgenomen te zijn op de “open” nationale kalender)

Formulier duidelijk in drukletters invullen a.u.b.
Gegevens van de aanvrager:
Naam

Voornaam

Straat

Nr

Postnr.

Gemeente

/

Telefoon

Nationaliteit

Vergunning type

/

Geboortedatum

Mail

Medisch attest

ja

neen

Nr:

Details van de wedstrijd :

Wedstrijd : GARNALENRIT 2016
Datum:

29 / 10 / 2016

VAS Dagtoelating
Voor de disciplines rally en rallysprint (copiloot), slalom (piloot), is een bewijs van medische geschiktheid vereist.

X

Rally / Rallysprint
Slalom / Karting
Rittensport / VAS-Classics
Regularity / Marathon .

60,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
15,00 EUR

Persoonlijke ongevallenverzekering inbegrepen.
Persoonlijke ongevallenverzekering inbegrepen.
Geen persoonlijke ongevallenverzekering inbegrepen.
Geen persoonlijke ongevallenverzekering inbegrepen.

Administratief recht
Een geldige nationale vergunning 2016 is vereist

60,00 EUR

Persoonlijke ongevallenverzekering is in de nationale vergunning inbegrepen.

Afstand van verhaal

Ik verklaar tijdens de wedstrijd niet onder invloed te zijn van alcohol of stimulerende middelen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de reglementen die tijdens deze georganiseerde wedstrijd onder toezicht van de VAS geldig zijn en ik verbind mij er toe deze
reglementen na te leven.

Ik verklaar in naam van mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze verzekeraar(s) afstand te doen van verhaal tegenover:
1.
De organisator en de andere deelnemers van de wedstrijd.
2.
De inzittende(n) of eigenaars van de deelnemende wagens
3.
De aangestelden, officials, vrijwilligers of personen belast met een taak.
4.
De verzekeraar(s) van personen of organismen voor elke schade die ik zou oplopen tijdens de wedstrijd of trainingen die georganiseerd zijn onder de bevoegdheid
van de VAS en waaraan ik deelneem.

Bij overlijden bevat deze afstand van verhaal eveneens de verplichting tot borgstelling voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze
verzekeraar(s).

Ik verklaar uit eigen initiatief deel te nemen aan de bovenstaande wedstrijd die georganiseerd wordt onder toezicht van de Vlaamse Autosportfederatie vzw (VAS).

Handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven tekst
“

_____________________________

“

“Gelezen en goedgekeurd”
handtekening

____________________

Ik ondergetekende sportcommissaris, verklaar de som ontvangen van 15 Euro ontvangen te hebben als betaling van het VAS recht
/ dagvergunning die de bovenvermelde aanvrager toelaat om aan bovenvermelde wedstrijd deel te nemen.
Naam sportcommissaris

ANNEMANS YVO

lic. Nr

101

handtekening

______________________________________________________________________________________________
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