LIDMAATSCHAP 2021 MCC Baarle-Nassau-Hertog
Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Geboortedatum
E-mail adres
Mobiel
Transpondernummer
Rijnummer
Klasse

KNMV nummer
50cc

O

Liefhebber MX 1

O

65cc KW

O

Liefhebber MX 2

O

65cc GW O

Veteranen -50 jaar

O

85cc KW

Veteranen +50 jaar

O

Superklasse

O

O

85cc GW O
Kosten lidmaatschap:

leeftijd
leeftijd

€ 60,00 per jaar
€ 90,00 per jaar

t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

Je districtlicentie vraag jezelf aan via de site van de KNMV. Graag bij je aanvraag
via de KNMV vermelden dat je lid bent via MCC Baarle-Nassau-Hertog.
Dit formulier terug mailen naar info@mcc-baarle-nassau.nl of sturen
naar: Jenny Jochems, Vervul 18, 4891 SW Rijsbergen
De kosten voor het lidmaatschap kun je overboeken naar:
t.n.v.
Motorcrossclub Baarle-Nassau-Hertog
IBAN nummer
NL 93 RABO 0103 8406 64
BIC
RABONL 2U
Ondergetekende verklaart dat hij/zij:
1. op de hoogte is van het reglement van MCC Baarle-Nassau-Hertog. Voor het reglement verwijzen we je
naar de website of op het circuit.
2. geheel op eigen risico gebruik maakt van het circuit 't Stort voor trainingen/wedstrijden bij
MCC Baarle-Nassau-Hertog.
3. het circuit niet mag betreden als de shovel (graafmachine) op het circuit is.
4. aanvaardt dat MCC-Baarle-Hertog alle aansprakelijkheid voor het gebruik van het circuit 't Stort door haar
leden uitsluit en in geval de vereniging toch aanpsprakelijk mocht blijken, deze aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering aan de vereniging wordt uitbetaald.
5. het circuit 't Stort accepteert zoals het is en de vereniging niet voor eventuele gebreken daarvan aansprakelijk
stelt. Eventuele gebreken aan het circuit dienen na afloop van de training wel aan het Bestuur gemeld te
worden.
6. door ondertekening van dit formulier geef je toestemming voor het feit dat
MCC Baarle-Nassau-Hertog de ingevulde gegevens opslaat en bewaart voor het maken van deelnemerslijsten, uitslagen en historische doeleinden. De informatie zal zorgvuldig worden behandeld en niet ter
beschikking worden gesteld aan derden.
7. door ondertekening van dit formulier geef je toestemming voor het feit dat er foto's gemaakt worden tijdens
evenementen, trainingen etc. en het publiceren van deze foto's zowel in gedrukte vorm als op internet
ook als u herkenbaar op deze foto's staat.

Handtekening:
Datum
*) Indien jonger dan 18 jaar naam en handtekening ouder/voogd

*)

