
 

 

 
 

RACE PROMOTION NIGHT – 9 NOVEMBER 2013 
 

Max. 95 dB(A)  
 

Deelnameformulier BGDC 
Deelnameformulier 1000 KM VAN ZOLDER 

 
 
 
Ik ondergetekende, verklaar hierbij uit eigen initiatief deel te nemen aan de hiervoor beschreven wedstrijd.  Ik verklaar 
hiermede afstand te doen voor mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn naastbestaanden (mijn ouders, mijn 
echtgenote, mijn kinderen) en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover : 
1. de eigenaar(s) en/of de uitbaters van de omloop; 
2. de inrichter(s) van de wedstrijd; 
3. de andere deelnemers en de andere gebruikers van deze omloop; 
4. de deelnemers en de eigenaars (of houders) van de deelnemende voertuigen; 
5. de aangestelden, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen hierboven vermeld in punt 1, 
2, 3 en 4; 
6. de verzekeraars van de personen (of organismen) vermeld hiervoor in punt 1, 2, 3, 4, 5; 
Voor elke schade die ik zou lijden gedurende de wedstrijd, met inbegrip van de trainingsoefeningen.  Huidige afstand van 
verhaal omvat eveneens de verbintenis dat in geval van overlijden ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, mijn 
erfgenamen, mijn naastbestaanden en onze verzekeraars.  Ik verklaar eveneens kennis te hebben van de reglementen van 
de wedstrijd en verbind mij deze zonder enig voorbehoud na te leven. Tevens bevestig ik dat het voertuig conform is aan 
de geldende voorschriften 
 
 
CORRESPONDENTIE-ADRES : Naam ________________________________  
 
E-mail____________________________ 
 
Straat  __________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 

 
 
TEAMCHEF : Naam _______________________________________________  
 
E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Handtekening  
 
 

 
 
PILOOT 1  Naam ______________________________________________  
 
E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Licentie nr. _______________  Club _________________ Nationaliteit _____________ Geboortedatum ______________ 
 
Handtekening 
 
 

 
 
PILOOT 2  Naam ______________________________________________  
 
E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Licentie nr. _______________  Club _________________ Nationaliteit _____________ Geboortedatum ______________ 
 
Handtekening 



 

 

 
PILOOT 3  Naam ______________________________________________  
 
E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Licentie nr. _______________  Club _________________ Nationaliteit _____________ Geboortedatum ______________ 
 
Handtekening 
 
 

 
 
PILOOT 4 Naam ______________________________________________ E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Licentie nr. _______________  Club _________________ Nationaliteit _____________ Geboortedatum ______________ 
 
Handtekening 
 
 

 
PILOOT 5 Naam ______________________________________________ E-mail ____________________________ 
 
Straat ___________________________________________________________ Nr. ______ Bus ______ Postcode ________ 
 
Stad ____________________________________________________________ Tel. _________________ Fax ____________ 
 
Licentie nr. _______________  Club _________________ Nationaliteit _____________ Geboortedatum ______________ 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
EIGENSCHAPPEN VAN DE WAGEN    Merk  __________________________________________________________________ 
 
Model _____________________________________________ Bouwjaar _____ CC-inhoud ____________ ________ 
 
 
De bovenvermelde wagen wordt ingeschreven in : 
  
� BGDC:   
  
� 1000 KM VAN ZOLDER  
 
 � Divisie 1 : GT wagens � Divisie 3 : Historic GT en Toerisme  
       �   Klasse 1 : + 3.601 cc              (Classic en Youngtimers)  

      �   Klasse 2 : 2.001 cc - 3.600 cc      �  Klasse 1 : Classic 
   �   Klasse 3 : -2.000 cc      �  Klasse 2 : Youngtimers 

  
               � Divisie 2 : Toerismewagens en Silhouettes � Divisie 4 : Prototype 

  �  Klasse 1 : + 2.500 cc      �  Klasse 1 : CN 2000         
  �  Klasse 2 : - 2.500 cc      �  Klasse 2 : Sportscars          
  �  Klasse 3 : Silhouettes 

 
   
Om te kunnen deelnemen aan de BGDC dient iedere deelnemer per in te schrijven wagen € 699 te betalen; 
Betaling op BGDC - N° 143-0759414-05, Vermelding : Naam - Wagennummer - Zolder, BGDC november 2013. 
Om te kunnen deelnemen aan de 1000 KM VAN ZOLDER dient iedere deelnemer per in te schrijven wagen 
€ 1.000 (excl. BTW)  te betalen. En dit voor 2 november 2013 via overschrijving op ING rekeningnummer 335-
0340431-07, IBAN BE74 3350 3404 3107, BIC BBRUBEBB200 van  VZW Terlamen, ter verwerving van het 
gebruiksrecht van de infrastructuur voor de duur van de meeting.  
 
Vanaf 2011 is er een nieuwe regel voor de BTW van buitenlandse klanten met een geldig BTW nummer. De BTW 
wordt verlegd volgens art. 196 van de Richtlijn 2008/8/EG  dd. 12/02/2008. 
 
Opgemaakt te _______________________________________, _______________ / _______________ / 2013___ 


