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Beste Classic Motoren liefhebbers, 

 

Wij als Stichting Oldtimerclub Haler hebben met de gemeente Leudal kunnen regelen om op 5 

september een try-out te houden. We zijn hier ook heel blij om. Enkel er zijn regels aan verbonden: 

1 – RIVM richtlijnen dienen opgevolgd te worden. 

2 – Zonder publiek, wel familie en helpers. 

3 – Mondkapje is verplicht voor iedereen, en zelf meebrengen. 

4 – Het is een try-out en geen demo. 

5 – Deelname alleen bij vooraf inschrijven. 

6 – Er zijn 8 klassen van 25 motoren, en vol = vol. 

7 – De motoren moeten voldoen aan het toelatingsreglement van de HMV en het CRT. 

8 – Er is alleen een dag-camping. 

9 –Voor degenen die eerder of langer willen blijven, Camping Straoterhof is dichtbij. Tel: 0495-             

551527, mail: info@straoterhof.nl 

10 – Het rennerskwartier voor de zijspannen is op het plein, en met plaats aan wijziging. Voor de 

solorijders op Isidoorstraat 17, in de wei ook met plaats aan wijziging dit i.v.m. de regelgeving. 

11 – Kosten zijn € 30,00 per rijder met 1 motor of zijspan, de bijrijder € 20,00, één motor extra 

€10,00 alleen als daarvoor nog ruimte is. 

12 – Uiterste inschrijfdatum: 22 augustus 2020. 

13 – De try-out bestaat uit: 2 x 10 min. en 1 x 15 min. De Keuring is van 8.30 uur tot 9.30 uur. De 

rijdersbespreking is om 10.00 uur bij de start / finish. De start is om 10.30 uur. Het tijdschema volgt. 

Volg de instructies van onze helpers op, a.u.b. 

Dit evenement gaat door zolang de overheid niet anders beslist. 

Het inschrijfformulier is te downloaden op: www.TTdemorittenHaler.nl  , na invulling terugsturen 

naar administratie@TTdemoHaler.nl . Lukt het door vakantie niet om het formulier te printen? Stuur 

dan de gevraagde gegevens per e-mail en zorg voor de betaling. Zodra je terug bent van vakantie 

dien je het document alsnog ondertekend terug te sturen. 

We hopen jullie te mogen begroeten op zaterdag 5 september 2020. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens SOH 

Huub Custers en Wim Baetsen 

mailto:info@straoterhof.nl
http://www.ttdemorittenhaler.nl/
mailto:administratie@TTdemoHaler.nl
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Stichting Oldtimerclub Haler  

Inschrijfformulier: 2020 Try-Out 

Voornaam : …………………………………………………………….. 

Achternaam : ………………………………………………………….. 

Leeftijd : …………………………………………………………………. 

Adres : …………………………………………………………………….. 

Postcode : ………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………… 

Telefoon : …………………………………………………………………. 

Motor/Zijspan : ………………………………………………………… 

Naam bijrijder: …………………………………………………………. 

Type : ……………………………………………………………………….. Aantal cc: ………………………………………. 

Bouwjaar : ……………………………………………………………….. Startnummer: …………………………………. 

Kenteken : ……………………………………………………………….. 

Rijbewijs nummer : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Personen extra buiten deelneming: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuele bijzonder heden: ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik verklaar bekend en akkoord te zijn met het feit dat onderlinge aansprakelijkheidsstelling tijdens 

het evenement niet mogelijk is, en dat mijn deelname geheel op eigen risico geschied, en dat de 

organisatie Stichting Oldtimerclub Haler niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele 

schade, vervolgschade en/of ongevallen. Dit is enkel en alleen een verzekering voor de rijder. Het 

inschrijfformulier is naar waarheid ingevuld.  

Restitutie van inschrijfgeld is onder geen beding mogelijk. De inschrijving is pas definitief na betaling 

van het inschrijfbedrag op bankrekening: NL78 RABO 0158 2245 66 t.n.v. Stichting Oldtimersclub 

Haler, o.v.v. naam/namen en try-out. 

 

Datum : ……………………………………….   Plaats :……………………………………………….. 

Handtekening : …………………………………………………………………………………………… 
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Afstandsverklaring betreffende aansprakelijkheid en 

gezondheidsverklaring. 

 

Ondergetekende en zijn/haar rechtverkrijgenden verklaart/verklaren door ondertekening 

van dit document dat hij/zij nimmer Stichting Oldtimerclub Haler, kortweg de SOH noch haar 

bestuurders, medewerkers en of leden, noch de organiserende vereniging of stichting 

aansprakelijk zal stellen voor schade in de ruimste zin des woord ten gevolge van 

deelneming aan een motorsport evenement georganiseerd door de SOH, haar bestuurders, 

medewerkers en organiserende vereniging. 

 

Tevens verklaart ondergetekende dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat er geen 

beletselen zijn die hem/haar het besturen van een motorvoertuig bemoeilijken dan wel 

onmogelijk maken. 

 

Ook verklaart ondergetekende dat hij / zij geen gebruik maakt van medicijnen of andere 

middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden en een beletsel vormen voor het besturen van 

een motorvoertuig. 

Naam           :………………………………………………………. 

Geboortedatum  :………………………………………………………. 

Woonplaats       :………………………………………………………. 

 

Aldus naar waarheid ondertekend. 

Datum: ……………………….2020 

Handtekening : ………………………………………………………… 

Naam in blokletters : ………………………………………………..  


