Aanmeldingsformulier, nieuwe motor en/of nieuw lid 2017
Naam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Email:
Nood tel.nummer:
Startnummer: **
Rijbewijs categorie B nummer:
Rijdend / niet rijdend lid: *

voorletters:
Geboortedatum:
Plaats:
Mobiel:
Lidnummer: **
Klasse:
(niet voor 50cc en bakkenist)

Functie binnen C.R.T.:

Als rijdend lid dan hieronder Uw motorgegevens invullen.

Technische gegevens:
Frame nr:
Type:
Merk motor / zijspan *:
Merk frame
Frame nr:
Bjr:
Merk motorblok:
Motor nr:
Bjr:
Aantal cilinders:
Cil.inhoud cc:
Boring:
slag:
Vermogen PK:
Bij t/min:
2-takt / 4-takt*
Lucht / vloeistof gekoeld*
Aantal versn:
Merk carb:
Doorlaat mm:
Aantal:
2-takt zuiger gestuurd / roterende inlaat *
4-takt nokkenas / bovenliggend onderliggend / desmo *
Wielmaat
Voor:
Achter:
Bestaande motor / replica *
* doorhalen wat niet van toepassing is.
** worden door het C.R.T. verstrekt.
Nadat U dit formulier heeft ingezonden zal U worden uitgenodigd om met Uw motor, motorkleding en
helm naar een van de keuringsdagen te komen. De datum voor de keuring dag in 2017 is: zondag 12
maart (13:00 – 15:00 uur). adres: Aalsmeerderweg 710, 1435 ER, Rijsenhout, tel:06-20961256.
Kijk voor nadere informatie op www.ClassicRacingTeam.nl

s.v.p. ondertekenen op de volgende pagina
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Toelichting op aanmeldingsformulier .
Het C.R.T. bestuur beoordeelt, waar nodig in overleg met een deskundige, of aangemelde motorfiets aan
de vastgestelde eisen voldoet. Voor een goed gefundeerd oordeel is het noodzakelijk dat U ruim
voldoende gegevens verstrekt. Ook foto’s van weerszijde van de motor moeten worden aangeleverd. Bij
onduidelijkheden zal U gevraagd worden meer en of duidelijkere gegevens te verstrekken.
Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en of informatie vervalt de acceptatie. Zie voor meer informatie
het toelatingsreglement.
Bij definitieve afkeur kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij het secretariaat van het C.R.T.
Na betaling van de C.R.T. contributie en MON startbewijs ontvangt U regelmatig het MON blad, en
eenmalig Uw startbewijs voor het huidige jaar. U wordt aangeraden het MON blad secuur te lezen, want
hierin wordt opgenomen alle gegevens wegens evenementen en vergaderingen. Slechts in uitzonderlijk
geval zal U nog direct post ontvangen van het secretariaat.
Al Uw gegevens worden bewaard in het C.R.T. archief en zijn niet beschikbaar voor derden zonder Uw
toestemming. In geval van verkoop/afstand doen van de motorfiets of bij beëindigen van het
lidmaatschap, kunt U de gegevens uit het archief laten verwijderen.
Een rijder kan meerdere motoren aanmelden.
Een rijder mag alleen op motoren deelnemen die door hem zelf zijn aangemeld. Wel is het mogelijk om
met toestemming van de wedstrijdleiding, maximaal 2 keer per seizoen, op de dag van een demo op een
geleende en aangemelde motor te rijden, men moet dan wel het eigen startnummer gebruiken met
andermans startnummer deelnemen is niet toegestaan.
Na aankoop van een eerder C.R.T. toegelaten motor moet deze altijd opnieuw voor toelating worden
aangemeld als men met deze motor bij het C.R.T. wil gaan rijden.
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en ondertekent, samen met motor foto’s(*) naar onderstaand adres.
Zo nodig ontvangen zij later het Aanvraagformulier C.R.T. startbewijs
Leden administratie: Wim Balkenende, Sperwerlaan 8, 2261 CX, Leidschendam, 070-3203302

Datum:

plaats:

lidnummer:

handtekening:

ALLEEN volledige aanmeldingen aangevuld met 2 foto’s worden in behandeling genomen!
(*) Motor foto’s moeten duidelijke beeldvullende kleuren foto’s zijn in het formaat 10*15cm(normaal
formaat) of 11,4*15 (digitaal formaat). U moet 1 foto van linkerzijde en 1 foto van rechterzijde van de
stilstaande motorfiets zonder stroomlijn meesturen. Foto’s van onvoldoende kwaliteit worden niet
geaccepteerd evenals foto’s die zijn afgedrukt op ‘printer papier’.
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