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Scuderia Ferrari Club GENK – Belgium vzw 
 
Vennestraat 98 
3600 Genk - Belgium 

www.sfcgenk.be 
E-mail: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com 
E-mail: genk@scuderiaferrrari.club 
Nummer Register Buitenlandse Club: 0027/84 

Argenta rekeningnummer: 979-0856853-57 
IBAN: BE09 9790 8568 5357 BIC: ARSPBE22 
 
Ondernemingsnummer: 0451.896.868 

 

 

 
 

Coppa Classic 
DEELNAMEFORMULIER 

 
ONDERGETEKENDE 
Naam: ………………………………………………………….. Voornaam: ……………………………………………………. 
Straat: ……………………………………………………………………………………………….. Nr: ……………...………….. 
Postcode: ..……………….. Locatie: ……………………………………………………………………………………………… 
Tel: ……………..……..………………………………………… GSM: …………..……………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Neemt deel aan de Coppa Classic 2018 op zondag 10 juni 2018 met het voertuig met volgende kenmerken: 
Merk: ..…………………….. Type: ..……………………… Jaar: ………………………… Nummerplaat: .………….. 
Lid van Scuderia Ferrari Club Genk – Belgium: o JA o NEEN 
 
Ondergetekende ontslaat de organisatoren en clubverantwoordelijken van elke aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit zijn/haar deelname aan deze rondrit. Hij/zij verklaart hiermede dat zijn/haar voertuig en de 
afgesloten verzekering overeenkomen met de geldende wetgeving en reglementeringen en dat het voertuig 
verzekerd is tijdens zijn/haar deelname aan de huidige rondrit. Ondergetekende verplicht zich ertoe de 
verkeersregels in alle omstandigheden te eerbiedigen. Gezien de steeds strenger wordende alcohol en 
snelheidscontroles raden wij alle bestuurders aan zich te houden aan de limieten van alcoholopname en 
snelheidsbeperkingen die wettelijk voorgeschreven zijn. Noch kunnen de organisatoren en 
clubverantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen, eventuele ongevallen, in geval van 
brand, diefstal of enige andere schade aan de wagens of andere goederen van de deelnemers. Geen enkel 
verzekeringscontract wordt daarvoor afgesloten. 
 
Leden van Scuderia Ferrari Club Genk – Belgium: GRATIS/wagen met 2 inzittenden. 
Niet-leden van Scuderia Ferrari Club Genk – Belgium: EUR 20,00/wagen met 2 inzittenden (inkom aan de 
kassa op de dag zelf). 
 
De inkom voor bezoekers bedraagt EUR 10,00/persoon (inkom aan de kassa op de dag zelf). 
 
Voor kinderen onder 12 jaar is de inkom gratis 
 
DATUM: ……………….……………………………………… Ik maak dit deelnameformulier over via e-mail  
HANDTEKENING: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com of per post  
voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd” p/a Weg naar As 223, 3600 Genk – Belgium  
  
  
…………………………………………………………………….  


