
 

 

  

 

Dit formulier zenden naar:knmvzuidsecr@gmail.com 

   

AANMELDINGSFORMULIER 
DMX Zuid 2019 

(s.v.p. invullen in blokletters) 

 

Voornaam ...........................  Achternaam……. ...........................................................  

Geboortedatum :  .................................  

Adres :  .........................................................................................................................  

Postcode :  .................................  Woonplaats :  ..............................................................  

Provincie : . .............................................. Lid van: …………………………………………. 

Is uitsluitend in het bezit van een Basis Sport licentie:   

 Kopie Basis Sport licentie 2019 bijgesloten:   Let op: Aanmeldingen worden NIET verwerkt als er 

      geen kopie wordt meegestuurd!! 

Telefoonnummer :  .........................................  

E-mail :  ...................................................................................................................  

Transponder nummer :  .........................................  

Rijnummer :  .........................................  

Klasse  

 *) A 50cc  vanaf 5 jaar 
 *) B 65cc kleine wielen  vanaf 6 jaar 
 *) C 65cc grote wielen  vanaf 7 jaar 
 *) D 85cc kleine wielen  vanaf 10 jaar 
 *) E 85cc grote wielen  vanaf 11 jaar 
 *) F Damesklasse  vanaf 13 jaar 
 *) G 125cc  vanaf 13 jaar  

  2-takten met een cilinderinhoud t/m 125 cc 

 *) H 250cc  vanaf 15 jaar 
  2-takten en 4-takten met een cilinder inhoud t/m 250cc 

 *) I 500cc  vanaf 16 jaar 
  2-takten en 4-takten met een cilinder inhoud t/m 500cc 

 *) J Veteranen  vanaf 40 jaar 

 

Let op: De kleine wielen moeten een ONEVEN nummer voeren; 
 De grote wielen een EVEN nummer!  

IN BIJZONDERE GEVALLEN WAARSCHUWEN: 

Naam :  .......................................................... Relatie tot rijder:  ...............................................  

Tel.nr :  .......................................................... Mobiel :  ...............................................  

Aldus naar waarheid ingevuld op  ................................. (datum) 

 

NB.: Rijders woonachtig buiten het district 
Zuid kunnen alleen deelnemen aan 
de competitie mits ze volwaardig lid 
zijn van één van de deelnemende 
clubs. 

Handtekening: 
Handtekening voor inschrijving, AVG verklaring 
(zie hier boven) en foto’s (zie hier boven): 

Indien jonger dan 18 jaar naam en handtekening ouder/voogd 
Naam:  
 
 

   Handtekening:  
Handtekening voor inschrijving, AVG verklaring (zie hier boven) en foto’s (zie hier boven): 

Bij ondertekening van dit formulier 
geeft u toestemming voor het feit dat 
DMX Zuid de ingevulde gegevens 
opslaat en bewaart voor het maken 
van deelnemerslijsten, uitslagen en 
historische doeleinden. 
De informatie zal zorgvuldig worden 
behandeld en niet ter beschikking 
worden gesteld aan derden buiten de 
organisatoren van DMX Zuid 
wedstrijden. 

Bij ondertekening van dit formulier 
geeft u toestemming voor het feit dat 
er foto’s gemaakt worden tijdens het 
evenement en het publiceren van 
deze foto’s zowel in gedrukte vorm 
als op internet ook als u herkenbaar 
op deze foto’s staat.  
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