
RIB
Code banque           Code guichet        Numéro de compte    Clé RIB             Domiciliation

15589                   03628                05308103140          30                 CCM YZEURE

IBAN International Bank Account Numbers                             BIC (BANK Identifier Code)

FR76          1558    9036   2805   3081    0314     030      CMBRFR2BARK

Geldig voor 1 deelnemer - beschikbaar op www.lepetochons.com
Ik wens aan de  70 ANS DU VELOSOLEX deel te nemen, georganiseerd door de Pétochons du Bourbonnais.

op 14 en zondag 15 mei 2016 in Yzeurespace - 03400 Yzeure (Frankrijk).

Naam (hoofdletters) : ...................................................................................................................................................
Voornaam : ............................................................. Geboren te : ...............................................................................
Adres : .................................................................................................................................................................................
Plaats : ............................................................................Postcode : ...............................................................................
Land : ...................................................................................................
Telefoonnummer : ...........................................................email : ...............................................................................
Club (stad melden) : ………………………………………………………………… ...............................................................................

TECHNISCHE GEGEVENS SOLEX :
Type.............................Motornummer : ..................................................................Kenteken : ...............................
Verzekerings polis nummer : ...............................Verzekering maatschappij :…………………………………….........
Identificatienummer (verzekeringsnummer of referentie indien vermeld)………………………………………………………………
De Solex moet conform zijn met de wegcode in Frankrijk, banden, remmen voor- en achterlichten moeten 
in orde zijn, motor niet geknoeid, kenteken verplicht (niet van toepassing voor Solexen verzekerd in België).

DEELNAMEKOSTEN AAN HET EVENEMENT “ 70 ANS DU VELOSOLEX”:  40 E
INBEGREPEN ZIJN MAALTIJDEN OP ZATERDAGAVOND EN ZONDAGMIDDAG, EEN STAND 
OP DE BROCANTE EN EEN ORIGINEEL GESCHENK VOOR ELKE DEELNEMER.

Solex brocante (rommelmarkt) JA NEE
(Gratis voor een deelnemer, 40 € overeengekomen bedrag voor particulier en handelaar die niet 
aan de tocht op zondag deelneemt, zaterdagavond maaltijd inbegrepen).
Reglement beschikbaar op www.lepetochons.com.

INFORMATIE AAN TE HECHTEN AAN DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER :
1 - Kopie van de identiteitskaart of rijbewijs.
2 - Kopie van de inschrijvingsbewijs van de Solex - (alleen verplicht voor franse Solex).
3 - Kopie van de verzekerijngsbewijs.
4 - Een franse bank cheque op naam van de Pétochons du Bourbonnais of een betalingsbewijs 

(afschrift uit de internetbanking software bvb).
5- Voor  minderjarigen: een kopie van de rijbewijs en handgetekend schriftelijke toestemming 

van de ouders.

Enig ontbrekend document zal de annulatie van de inschrijving als consekwentie hebben.

INSCHRIJF FORMULIER DEELNEMER

www.lespetochons.com

NEDERLANDS



Dit reglement betreft “ 70 ANS DU VELOSOLEX”,
dat door de Pétochons du Bourbonnais op 
zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 georganiseerd
is, en de mensen die een inschrijvingsformulier
op die dagen ingevuld hebben.

ARTIKEL 1 - De deelnemer verbindt zich het reglement te
volgen. Ieder opzettelijk of uit nalatigheid tekortschieten
in één van deze Artikelen zal de annulatie door de orga-
nisatoren zonder terugbetaling als gevolg hebben.

ARTIKEL 2 - Toegelaten voertuigen: de dagen zijn voor de
Solexen die aan technische kenmerken van de fabrikant
beantwoorden, onafhankelijk van de transmissie uitvoering.

ARTIKEL 3 - Inschrijving op die dagen is vast en niet 
terugbetaalbaar, zelfs in geval van overlopen van de 
deelnemer.

ARTIKEL 4 - Verplichtet documenten: de deelnemer zal
een geldige verzekeringskaart en registratiebewijs van het
voertuig moeten laten zien.

ARTIKEL 5 - Een minderjarige deelnemer die wenst deel
te nemen aan de tocht zal over een (AM)  rijbewijs en 
ouderlijke toestemming beschikken.

ARTIKEL 6 - Controle : de organisatoren zullen eventueel
een technische toetsing van de veiligheidselementen van
het voertuigen uitvoeren.

ARTIKEL 7 - De tocht: de deelnemer zal voor het vertrek
zich moeten melden bij de organisatoren, helm en 
kleding met genoeg bescherming tegen vallen zijn 
verplicht. Competitie tussen deelnemers is streng 
verboden. De deelnemer moet bij de briefing zijn.

ARTIKEL 8 - Ruilbeurs: de exposant zal uitstsluitend Solex
onderdelen of artikelen voor dit merk voorleggen, en
identiteitsdocumenten indien aangevraagd laten zien.
De particulier of handelaar die wenst te verkopen en niet
als deelnemer ingeschreven is moet een forfaitaire bedrag
van 40€ betalen, maaltijd op zaterdagavond inbegrepen.

ARTIKEL 9 - Verkeer op de parking : beweging van de
deelnemers en bezoekers binnen de grenzen van het do-
mein moet met beperkte snelheid gebeuren.

ARTIKEL 10 - Schade/diefstal: De verantwoordelijkheid
van de organisatoren zal in geen enkel geval genomen
worden voor schade of diefstal aan voertuigen gepleegd
op de parking van de voorval.

ARTIKEL 11 - Verordening: dit evenement gebeurd op een
vriendelijke wijze, de deelnemers zijn uitgenodigd om op
wijze van vriendschap zich te dragen. Door zijn aanwezi-
gheid, accepteert elke deelnemer , zonder uitzondering,
alle artikelen van deze verordening en verklaart de aan-
duidingen van de organisatoren te volgen.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van 
de verordening van de 70 ANS DU VELOSOLEX 
en mij eraan te houden.

Gelezen en goedgekeurd te,                                
Op (datum)

Handtekening verplicht
deelnemer ( en ouders indien minderjarig,)
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TERUG TE STUREN VÓÓR 1E APRIL 2016 NAAR  :
Les Pétochons du Bourbonnais • 19, rue Rosa Bonheur 

03400 – YZEURE (FRANKRIJK/FRANCE)

REGLEMENT VAN DE 70 ANS DU VELOSOLEX

UW VERBLIJF :
Voor de deelnemers verwelkomen wij gratis caravans(campers?) en tenten binnen de limiet 
van de beschikbaarheid, RESERVATIE IS VERPLICHT. Een specifieke inschrijvingsfiche voor het
plaatsen op de locatie en de condities zal U toegezonden worden. 
Andere accomodatiemogelijkheden, hotels, herbergs, logeerkamers, camper plaatsen staan 
op onze website www.lepetochons.com vermeld.


