AANMELDINGSFORMULIER 2022
Motor Sport Vereniging de Uitlaat – Sloehavencircuit Vlissingen-Oost
Naam :…………………………………………………………………………………………………………….
Adres :…………………………………………………………………………………………………………….
Postcode :……………………Woonplaats :……………………………………………………………….
Geboortedatum :………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………….
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………..
O Trainings jaarkaart t/m 85cc

€ 105,00 (inclusief lidmaatschap)

O Trainings jaarkaart vanaf 125cc

€ 125,00 (inclusief lidmaatschap)

O Dagkaart

€ 15,00

(eenmalig invullen)

O Donateur

€ 10,00

(of een zelf te bepalen bedrag)

Ondergetekende verklaart dat hij / zij de huisregels 2022 (z.o.z.) van MSV
de Uitlaat heeft gelezen en accepteert
Datum:…………………………………………..Handtekening:………………………………………….
Indien minderjarig naam en handtekening ouder / voogd:
Naam:……………………………………………Handtekening:………………………………………….
De trainingskaart ligt na betaling en verwerking klaar in de kantine
Toestemming verwerking persoonsgegevens
Bij deze geef ik MSV De Uitlaat toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, en te
bewaren. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, maar worden alleen opgenomen in het
leden bestand.
Naam………………………..Datum:………………..Plaats:……………………..……Handtekening………………………

In te vullen ondertekenen door kantinedienst / ledenadministratie:
O Contant betaald
O Pin betaald
O Wordt overgemaakt op NL 09 RABO 013 22 40 866
Datum:………………………………………Handtekening:…………………………………………….
Info: ledenadministratie@msvdeuitlaat.nl

HUISREGELS MSV DE UITLAAT 2022
1. Het betreden van het terrein/accommodatie is geheel op eigen risico
2. Parkeren langs de baan, in het rennerskwartier, en op andere schadegevoelige plaatsen, is
geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vereniging of de
KNMV .
3. Het is voor publiek ten strengste verboden zich tijdens trainingen en/of wedstrijden binnen
afzettingen, dan wel op de baan te bevinden welke verboden voor publiek zijn. U mag zich
alleen op de baan bevinden als u aan het trainen bent of deelneemt aan een wedstrijd op uw
motor.
4. Voor aanvang van uw training of wedstrijd dient u zich te melden in de kantine.
5. In het rennerskwartier mag niet gereden worden met crossmotoren. Hier dus lopen!
6. Tijdens vrije trainingen zijn er geen vlaggers (baancommissarissen) aanwezig, u traint geheel
voor eigen risico. Als er te weinig vlaggers op de baan aanwezig zijn tijdens uw training, dient
u zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels op de baan. In het geval van pech, of
als u valt op een onoverzichtelijke plaats, moet u eerst U zelf in veiligheid brengen en de
andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.
7. De vereniging en/of bestuur, dan wel een van haar leden of ingeleende krachten c.q.
instanties, de eigenaar van de accommodatie, of de KNMV zijn nimmer aansprakelijk te stellen
voor materiële dan wel immateriële schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de
accommodatie, dan wel deelnamen aan trainingen en/of wedstrijden.
8. Het bezit van een geldige KNMV licentie is verplicht om te mogen rijden op het circuit. Op
verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet u deze kunnen tonen.
9. Milieumat verplicht! U dient uw plaats schoon achter te laten bij vertrek.
10. U bent als rijder verantwoordelijk voor uw begeleiders en/of aanhang.

11. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.

KNMV
Deze rijderverklaring dient de club op te slaan in een dossier en dient elk jaar opnieuw ingevuld te worden door de gebruiker
van de accommodatie. Het dossier dient minimaal 5 jaar door de club bewaard te worden. Deze verklaring blijft ter beschikking
van de KNMV en zal aan de KNMV opgestuurd worden op aanvraag van de KNMV. Zonder verklaring neemt de KNMV geen
schadegevallen in behandeling.

