
  

 

 

DEELNEMINGSFORMULIER PAYING PRACTICE 
 

Trophée de Bourgogne – 09 / 05 / 2014  
 

 
Ondergetekende, 
1. verklaart hierbij deel te nemen aan de Test Day, volledig op eigen risico en daarbij onherroepelijk voor zichzelf en voor al zijn rechthebbenden af te zien van elk verhaal, uit welke hoofde 

ook, tegen Kronos Events, Kronos Racing, RACB Sport, de organisatoren, de eigenaars of exploitanten van de site, aangestelde personen, andere deelnemers, de speciale afgezanten en 
vrijwilligers, evenals de verzekeraars van de voornoemde personen. 

2. verbindt zich ertoe in alle omstandigheden de algemene, technische en bijzondere reglementen van de meeting, de bevelen van de aangestelde baancommissarissen, speciale afgezanten, 

organisatoren of exploitanten van de site op te volgen. 
3. erkent als enige aansprakelijk te zijn voor zijn voertuig en verbindt zich ertoe het niet uit te lenen aan een niet op voorhand ingeschreven bestuurder. 
4. ga ermee akkoord dat de opgenomen beelden exclusief eigendom blijven van de promotor van de serie. 

 

Gelieve dit formulier vóór 8 mei 2014 terug te zenden aan nathalie@kronosevents.be 

OPGELET: BEPERKT TOT 60 WAGENS OP DE PISTE TIJDENS DEZE TRAININGEN 

 

Teamgegevens 
 

Serie:  ....................................  Naam van het team:  .............................................................................. ……….. 
 

Verantwoordelijke:  ................................................................................................................................. ……….. 
 

GSM: ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Bemmaning 
 
Pilote 1 : Naam .................................................. Voornaam ............................... Licence ..........................   

 

Pilote 2 : Naam .................................................. Voornaam ............................... Licence ..........................   
 

Pilote 3 : Naam .................................................. Voornaam ............................... Licence ..........................   
 

Pilote 4 : Naam .................................................. Voornaam ............................... Licence ..........................  

 
Sessions & tarieven 
 

Session 1 : All Series 9u -10u - 212€ incl. BTW
 

Session 2: BRCC & BGDC - 10u05 - 11u05 - 212€ incl. BTW
 

Session 3: VW Fun Cup & Lotus Cup Europe - 11u10 - 12u10 - 212€ incl. BTW
 

Session 4 : All Series 13u10 - 14u10 - 318€ incl. BTW
 

 

Betaling 
 

Betaling per overschrijving met mededeling "PP Dijon Session n° / car n°" op rekeningnummer 001-6688900-50 - 
IBAN BE86 0016 6889 0050 - BIC GEBABEBB  

Ter plaatse met cash of creditcard
 

 
 

 

 
 

Handtekening voorafgegaan van 
de vermelding « gelezen en goedgekeurd »            Datum _____/_____/2014 

mailto:nathalie@kronosevents.be

