Inschrijfformulier Volvo Tourmalet Tour
26 juni 2020 – 20 juli 2020
1. Persoonsgegevens ondergetekende
Voorletter(s) en roepnaam
Achternaam

:

Geboortedatum

:

:

2. Persoonsgegevens teamgenoot
Voorletter(s) en roepnaam
Achternaam

:

Geboortedatum

:

:

3. Overige gegevens
Adres

:

Postcode en woonplaats :
Mobiel telefoonnummer :
Mailadres

:

Naam en nr Volvo-vereniging

:

Telefoonnummer thuisblijver1

:

Ik ga er mee akkoord dat er enkele van deze gegevens opgenomen worden in
een deelnemerslijst die alleen verspreid wordt onder de deelnemers. Ja/nee 2

1 Degene die gebeld moet worden als er bij een calamiteit contact moet worden gelegd
met Nederland
2 Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Financiën
Met de ondertekening gaan de bij 1 en 2 genoemde personen akkoord met de
volgende financiële condities:
- De kosten voor de deelnemers zijn tussen de € 3.000 en € 3.500 per
equipe van twee personen. Het exacte bedrag wordt uiterlijk 1 januari
2020 bekend gemaakt.
- Het bedrag wordt in drie fases voldaan: € 500 bij inschrijving 3; € 1.000
uiterlijk per 1 januari 2020 en het restant uiterlijk per 1 april 2020.
- De bedragen worden gestort op rekening NL20RABO0341709743 t.n.v.
Volvo Klassieker Vereniging, onder vermelding van uw naam. Bij annulering
van de rit door een deelnemer worden geen bedragen gerestitueerd.
- Voor het het inschrijfgeld levert de organisatie: overnachtingen in een 4sterren 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.
5. Techniek
Aan de VTT2020 kan uitsluitend deelgenomen worden door Volvo’s die ouder zijn
dan 25 jaar. Hier wordt onder geen enkele voorwaarde van afgeweken.
Iedere auto beschikt over een geldig APK4, een geldige verzekering en een
groene kaart.5
Tijdens de VTT2020 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) absolute noodzaak. Deze keuring
zal plaatsvinden in april 2020, en is verplicht voor iedere deelnemer.
Zonder een goedkeuring van de TC geen deelname. Als een auto slechts
gedeeltelijk wordt goedgekeurd heeft de eigenaar 4 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
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 bedragen gerestitueerd.

3 Het bedrag dat is betaald bij de voorinschrijving kan hierop in mindering gebracht
worden.
4 Natuurlijk met uitzondering voor de auto’s voor wie geen APK meer geldt.
5 In Frankrijk verplicht.

6. 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 VTT 2020
juridisch te vrijwaren van iedere vorm van directe of indirecte aansprakelijkheid
voor enige gebeurtenis direct of indirect samenhangend met (de organisatie van)
de VTT2020.
7. Inschrijving
Uitgangspunt is een maximale deelname van 40 equipes. Mocht blijken dat zich
substantiëel meer deelnemers aanmelden wordt overwogen een tweede groep te
vormen. Deze groep rijdt in beginsel dezelfde route, maar dan in tegengestelde
richting.
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 vtt2020@volvokv.nl en (in totaal)
€ 500,00 overgemaakt is op NL20RABO0341709743 tnv Volvo Klassieker
Vereniging, onder vermelding van VTT2020 en uw naam.
Voor accoord:
Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:

