22 en 23 Augustus 2020
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Zo als snel mogelijk terug te zenden naar het

12de editie

RETROMOBILE CLUB DE SPA
Bd Des Guérêts 53
4900 SPA

NL : A.Renotte 00.32.(0)89.35.98.54 – albert.renotte@outlook.be
FR : Secrétaire: Ch.Bertrand Tél : 00 32(0) 495 57 03 17 - secretariat@retromobileclubdespa.be
DEELNEMER

Naam : ..............................................................................Voornaam : ..................................................
Adres :................................................................................................................................n°..........
Postcode : .....................Stad : .................................................................
telefoon ........................................................ Email………………….………………………
Club waarmee ik deelneem : .................................................................................................................................
VOERTUIG (Waarvan het bouwjaar vòòr 1995 dient te zijn) Custom cars, réplica's, kopieën zijn niet toegelaten)
Soort : (Auto, Moto of vrachtwagen).................................................................................................
Merk : .....................................................................Type:.................................................Bouwjaar..................
Auto kenteken : ………………………………
of ………………………….…..
In geval van vervanging van voertuig met een ander oud voertuig (verplicht)

Schoonheidswedstrijd: Ik wens meer inlichtingen : ja / neen.
De voertuigen worden verwacht op zaterdag 22 augustus 2020, vanaf 10 uur voor de autotochtjes en op
zondag 23 augustus 2020 vanaf 8 uur 's morgens in de gesloten stad.
De voertuigen moeten rij-vaardig, toonbaar en in orde met de geldige wetgeving zijn.
Elke deelnemer blijft zelf aansprakelijk van zijn eigen bezittingen en zijn voertuig.
In geen enkel geval kan de verantwoordelijkheid van de organisatoren worden ingeroepen ter gelegenheid
van deze manifestatie.
Om in de binnenstad te worden toegelaten moet het voertuig voorzien zijn van het herkenningsteken dat in
de loop van de maand Julie 2020, na betaling, zal worden afgeleverd
Late inschrijvingen kunnen ter plaatse plaatsvinden aan het ontvangstbureau bij de ingang van de stad Spa.
• De voorverkoop registratie is 13 € per voertuig (gratis voor voertuigen van voor 1945, militaire
voertuigen en motorfietsen). Deelname kosten zijn te storten op rekening nummer van Rétromobile
Club Spa : IBAN BE32 0012 9137 0902, BIC GEBABEBB
• Inschrijving datzelfde week-end, ter plaatse, tegen de prijs van 15 €
Wij raden u aan uw kleding aan het weer aan te passen !
Inlichtingen en informatie : VVV-kantoor van Spa : Tél. 00.32.(0)87/79.53.53 - info@spatourisme.be
www.retromobileclubdespa.be / secretariat@retromobileclubdespa.be

