Inschrijving Norrskenet 2021
19 februari – 9 maart
Gelieve onderstaand inschrijfformulier in te vullen op de pc, uit te printen, te
ondertekenen, te scannen en te mailen aan Jaap Blijleven; mailadres
norrskenet@volvokv.nl
1. Persoonsgegevens equipe
Persoon 1
Voorletters en roepnaam
:
Achternaam
:
Geb. datum
:
Persoon 2
Voorletters en roepnaam
Achternaam
Geb. datum

:
:
:

Aanvullende gegevens
Adres
Postcode en woonplaats
Email-adres
Mobiel telefoonnummer
Telefoonnummer thuisblijver1

:
:
:
:
:

Ik ga er mee akkoord dat enkele gegevens opgenomen worden in een deelnemerslijst
die alleen onder de deelnemers verspreid zal worden. ja/nee 2
Auto
Model
Kenteken
Bandenmaat

:
:
:

2. Financien.
Met de ondertekening gaan de bij 1 en 2 genoemde personen akkoord met de
volgende financiële condities:
- De kosten voor de deelnemers zijn € 2.950 per equipe van twee personen.
- Het bedrag wordt in twee fases voldaan: € 500 bij inschrijving ; € 2.450
uiterlijk per 1 januari 2021.
- De bedragen worden gestort op rekening NL20RABO0341709743 t.n.v.
1
2

Svp naam en nummer van de persoon in Nederland die gebeld kan worden in bijzondere gevallen.
Doorhalen wat niet van toepassing is.

Volvo Klassieker Vereniging, onder vermelding van uw naam. Bij annulering
van de rit door een deelnemer worden geen bedragen gerestitueerd.
– Restitutie van inschrijfgelden vinden alleen plaats onder de bij 3 genoemde
condities;
- Voor het het inschrijfgeld levert de organisatie: overtocht van Kiel naar Götenborg
vv; overige overnachtingen in een 4 sterren hotel met ontbijt; een routeboek; een
kickoff-meeting; een gratis keuring van de auto; een foto-boek en enkele accessoires
zoals rallyschild,T-shirts enz.
– Het beheer van de middelen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de VKV.
Onderdeel daarvan is een financiële verantwoording achteraf aan de deelnemers,
en het terugbetalen van resterende overschotten aan de deelnemers.
– De deelnemer is verplicht, aangekomen in Göteborg op 20 februari 2021,
spijkerbanden te laten monteren onder de eigen auto. De organisatie van de reis is
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze banden. De kosten voor huur of
aanschaf zijn voor rekening van de deelnemer en maken geen deel uit van de
inschrijfkosten.
3. Corona.
Er zijn twee momenten waarop door de organisatie besloten kan worden de hele reis
te annuleren; 1 januari en 15 februari 2021. Dit kan alleen als er, of in Nederland, in
Duitsland of in Zweden sprake is van code oranje of rood, als gevolg van de Coronapandomie. Het eventuele besluit tot annuleren wordt genomen in overleg met het
bestuur van de Volvo Klassieker Vereniging.
Als er sprake is van het annuleren van de reis op 1 januari 2021, wordt het door de
deelnemer tot dan toe gestorte inschrijfgeld voor 100 % gerestitueerd. Dat is ook de
inzet voor de restitutie in geval van annuleren per 15 februari, maar zal niet voor de
100 % gerealiseerd worden. Van de op dan gestorte € 2.950 zal ten minste € 2.000
worden gerestitueerd, voor het overige is het afhankelijk van het onderhandelingsresultaat tussen de reisorganisatie en leveranciers. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering en voor de
controle of bovengenoemde condities reden zijn voor vergoeding van een deel van de
reissom.
4. Techniek.
Aan de Norrskenet 2021 kan uitsluitend deelgenomen worden door Volvo’s die ouder
zijn dan 25 jaar. Iedere auto beschikt over een geldige APK 3 , een geldige verzekering
en een groene kaart.
Aangekomen in Götenborg op 20 februari, is de deelnemer verplicht voor eigen
rekening spijkerbanden te laten monteren en deze op 8 maart weer te vervangen door
de originele banden.4
Tijdens de Norrskenet 2021 zal er geen technisch team meegaan. Primaire
consequentie is dat ieder equipe volledig zelf verantwoordelijk is voor de eigen auto.
Natuurlijk zullen er onder de deelnemers voldoende mensen zijn met een ruime
technische sleutelervaring en zal de bereidheid elkaar te helpen er zeker zijn, maar
dat doet niets af van ieders eigen verantwoordelijkheid.
Omdat er geen technische team meegaat, is de keuring van de auto door leden
van de Technische Commissie van de VKV (TC) verplicht. Deze keuring
zal plaatsvinden in januari 2021. Zonder een goedkeuring van de TC geen deelname.
Als een auto slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd heeft de eigenaar 2 weken de tijd
om dusdanige reparaties te (laten)verrichten dat de auto volledig goedgekeurd wordt.
Na de reparaties wordt de auto opnieuw gekeurd door het TC-lid in de regio.
Bij een goedkeuring in de eerste of de tweede termijn ontvangt de eigenaar
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Tenzij de bouwjaar van de auto ligt voor 1 januari 1960
In Nederland mag niet gereden worden met spijkerbanden.

hierover een schriftelijke verklaring. Aan de goedkeuring door de TC kan de
eigenaar geen enkel recht ontlenen. De keuringskosten zijn gratis voor de
deelnemer. Als een auto niet is goedgekeurd kan de eigenaar niet deelnemen en
worden er geen inschrijfgelden gerestitueerd.
5. Juridische vrijwaring.
Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaren de bij 1 en 2 genoemde
personen de Volvo Klassieker Vereniging en de organisatoren van de Norrskenet 2021
juridisch te vrijwaren van iedere vorm van directe of indirecte aansprakelijkheid
voor enige gebeurtenis direct of indirect samenhangend met (de organisatie van)
de Norrskenet 2021.
6. Inschrijving.
De Norrskenet 2021 gaat door als zich minstens 6 equipes hebben ingeschreven. Er
kunnen maximaal 15 equipes deelnemen. De inschrijving is tussen 1 oktober en 1
november 2020.
Inschrijvingen worden geregistreerd bij datum van binnenkomst. Bij een geldige
inschrijving krijgen de deelnemers een schriftelijke bevestiging per mail. Deze
mail fungeert als bewijs van inschrijving.
De inschrijving is pas geldig als het volledig ingevulde en ondertekende formulier
gescand en teruggestuurd is naar het mailadres norrskenet@volvokv.nl en
€ 500,00 overgemaakt is op NL20RABO0341709743 tnv Volvo Klassieker
Vereniging, onder vermelding van Norrskenet 2021 en uw naam.
Voor accoord:
Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:

