Vlaamse Motorrijdersbond van België
Gentse steenweg 349, bus 11 – 9300 Aalst
Tél : 053/70.66.50

Email : vmbb@skynet.be

Bankrekening 001-3386005-05

INSCHRIJVINGSFORMULIER VORMINGSSESSIE
Herinnering BMB reglement Snelheid : de rijders die voor de eerste maal een vergunning 2017
aanvragen, alsook elke vroegere vergunninghouder die niet is opgenomen in een klassement van het
Belgisch Kampioenschap gedurende de vijf voorafgaande jaren (2012, 2013, 2014, 2015, 2016),
moeten verplicht deelnemen aan en slagen voor een theoretische en praktische vormingssessie. De
vormingssessie is niet verplicht voor de zijspan passagiers, wel voor de piloot. De vormingssessie
wordt georganiseerd door de BMB op het circuit van Mettet op zaterdag 25 maart 2017.
Vergunningnummer :
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Naam :

Voornaam :
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Fax :
/

GSM :

.

.

-

Rekeningnumer :
Geboortedatum :
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/

/

Plaats

Nationaliteit:
E-mail :
Ik schrijf me in voor de volgende vormingssessie
-

Sessie op zaterdag 25 maart 2017 circuit Mettet

□

Opgelet: Conform de reglementering van kracht op het circuit van Mettet, is de geluidsbeperking voor
elke deelnemende motorfiets vastgelegd op 95 dB op basis van de dynamische meting uitgevoerd
langsheen het circuit ongeveer in het midden van de rechte lijn.
De rijders moeten elkeen vergezeld zijn van een helper.
Rijders die niet in de mogelijkheid zijn aan alle praktische sessies (vb. wegens technisch probleem)
deel te nemen, zijn verplicht contact op te nemen met de verantwoordelijke van de organisatie, Dhr.
Jean Patinet op het GSM nr. 0495/75.40.18
De rijders moeten in regel zijn met hun jaarvergunning maar de vergunning zal pas worden afgeleverd
na de sessie.
De sessie zal plaatsvinden van 09.00 uur tot 18.00 uur. De inschrijvingsprijs bedraagt voor alle
rijders 150 EUR te betalen met de jaarvergunning op VMBB rekeningnummer 001-3386005-05.
.
Handtekening
NB: Gelieve in de mededeling op te nemen: “Naam, Voornaam,
Vergunningnummer en melding vormingssessie

