
INSCHRIJVINGSFORMULIER STICHTING POWERSLIDE RACING. 
s.v.p in blokletters invullen en terugsturen.  

 

RIJDER: 

 

Achternaam:………………………… Voornaam:…………………………………. M/V 

Adres:………………………………. Postcode:…………………………………… 

Plaats:………………………………. Geb. datum:………………………………… 

Tel nr:…………………………. Mobiel nr:………………………Fax nr:…………………… 

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

 

Circuitervaring: O Geen O Weinig O Veel  O Zeer veel (aankruisen) 

 

Welk(e) circuit(s) en welke rondetijd:…………………………………………………………… 

 

 

Ik schrijf mij in voor de circuitdag op maandag 4 september  O (aankruisen) 

 

De overnachting van zondag op maandag zit in de prijs, evenals de BBQ op zondagavond  

3 september en ontbijt met lunch op maandag 4 september. 

 

 

 

INTRODUCÉ(S) maximaal 2 per rijder 

 

Achternaam:………………………… Voornaam:…………………………………. M/V 

Achternaam:………………………… Voornaam:…………………………………. M/V 

 

Ik kom kijken op de circuitdag op maandag 4 september   O (aankruisen) 

 

 

Ik deel graag de kamer met: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

KOSTENBEREKENING 

 

Rijder: 

Circuit rijden   :………………………….(incl. overnachting, diner, ontbijt) 

 

Introducé(s): 

Overnachting   :………………………….(incl. overnachting, diner, ontbijt) 

 

Ik maak totaal over  :…………………………. 

 

Bankrelatie ABN-AMRO Ulft rekeningnummer  NL71 ABNA 0524 3838 04 

T.n.v. Powerslide en onder vermelding van Deelname Folembray 



VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID. 
 

 

Dit formulier dient door iedere deelnemer en introducé ingevuld en ondertekend te worden en 

uiterlijk binnen twee weken voor aanvang van het evenement per post of per fax (0315-230039) 

te zijn geretourneerd bij de Stichting Powerslide Racing. 

 

Door ondertekening van dit formulier aanvaardt de ondertekende dat noch het Circuit van 

Folembray en daarmee het “Centre de Perfectionnement et de Securite Routiere de l’Aisne” 

(C.P.S.R.A.) noch de Stiching Powerslide Racing, noch hun instructeurs en/of medewerk(st)ers 

tegenover deelnemers/sters aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade, welke ook, 

die uit deelneming aan of gebruikmakend van de faciliteiten van de Stichting Powerslide Racing of 

de R.P.S.R.A. ontstaat. 

 

Tevens onderwerpt ondertekende zich aan alle bepalingen, aanwijzingen en voorschriften van de 

Stichting Powerslide Racing en/of de R.P.S.R.A.. De deelnemende motorfiets is voorzien van een 

standaard uitlaatsysteem. Er geldt op het circuit een geluidslimiet van 90 dB. 

Bij het niet houden aan deze bepalingen, voorschriften en aanwijzingen volgt onmiddellijk 

uitsluiting, zonder teruggave van de deelnamekosten. Ondergetekende verklaart zich bereidt welke 

schade ook (bij het niet opvolgen van de instructies van de instructeurs en/of medewerk(st)ers), 

door zijn/haar toedoen, niet op de organisatie en/of deelnemers(sters) te verhalen zijn. Tevens 

neemt zij notie dat de algemeen geldende verzekering welke voor de openbare weg geldig is, in 

beginsel niet op het circuitterrein van toepassing zijn. De deelnemer/ster verklaart tevens in het 

bezit te zijn van een geldig rijbewijs A. 

 

 

 

Naam deelnemer / introducé:………………………………………………………………………… 

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………. 

 

PC & woonplaats:……………………………………………………………………………………... 

 

Datum deelname:……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Handtekening        Datum:………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Stichting Powerslide Racing, Ir Sassenstraat 28 – 7071  BC Ulft 

Tel 0315-342500 of 06-22425944 fax 0315-230039 

www.racingteamkock.nl   info@racingteamkock.nl 

KvK 10043633 BTW nummer NL-808771267B01 

Bankrelatie ABN AMRO IBAN NL71ABNA 0524383804 

 

http://www.racingteamkock.nl/
mailto:info@racingteamkock.nl

