Stuur door 25-7-2010 fax naar 0041627731374 of e-mail f.disecli @ bluewin.ch

Autobianchi internationale bijeenkomst in Zwitserland
11-12 09, 2010 - Luzern - Meer van vier Kantons
Hierbij verzoek ik te worden toegelaten tot de vergadering in kwestie met de volgende bemanning:
AUTO-EIGENAAR
Achternaam…………………………………….
Adres ……….………………………………….
Licentie. …….. n°………………………......….
Cellulair ………………………………………..

Naam ……………………………………….
Stad en postcode …………….………….…..
Verstrijken ………………………………….

PERSONENWAGEN
Achternaam…………………………………….
Adres ……….………………………………….

Naam ……………………………………….
Stad en postcode …………….………….…..

CAR
Model ……….....…………………………….......
Jaar ……………………………………………..

Verplaatsing ……………….……………….
Plaat ……………………………………….

VERZEKERING
Bedrijfsnaam ………………………………...…
Contract nummer ……….……………………….

Verstrijken …………………………………

1) uitdrukkelijk geef mijn toestemming voor het gebruik van video en foto’s op mijn persoon, mijn gasten en mijn auto, die zal worden uitgevoerd tijdens het evenement
2) uiting geven aan mijn betrokkenheid bij het programma voor het evenement zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende normen beweging. Als deelnemer aan het evenement met hun auto en
andere passagiers vrijgestelde organisatie van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de publicatie
van gegevens betreffende de registratie en het niet voldoen aan de bestaande regels van de weg. Door
het feit van mijn lidmaatschap verklaar ik voor mezelf en mijn chauffeurs, passagiers, opdrachtgevers
of agenten, te kennen en te aanvaarden van de bepalingen van het Reglement van het evenement en verklaar dat ik een of andere reden geven tot arbiters of rechters voor handelingen die voortvloeien uit de
organisatie en de het evenement. Tevens verklaar ik aan de gemeenten te verhogen, instellingen en verenigingen bij het evenement betrokken en iedereen die werkt of sponsoring initiatief, alsmede eigenaren
en beheerders van de wegen, alsmede het Organiserend Comite en alle personen die betrokken zijn bij
de organisatie, van elke aansprakelijkheid voor schade tijdens de show, ik deelnemer, mijn chauffeurs,
mijn passagiers, mijn medewerkers, of schade veroorzaakt aan of door derde deelnemer van mij, mijn
chauffeurs, passagiers of mijn werknemers
3) volgens de bestaande wetten binnen de Europese Unie over de verwerking van mijn persoonlijke
werk, verklaart op de hoogte dat mijn persoonlijke gegevens, die van de mensen die ik uitgenodigd en
die op de hierboven genoemde voertuigen zal worden behandeld door de organisatie voor doeleinden in
verband met het evenement. Voor deze doeleinden, vrij gegeven en uitdrukkelijk toestemming voor de
openbaarmaking en verspreiding van mijn persoonlijke gegevens voor mijn gasten en voertuigen.
Handtekening van de eigenaar

Handtekening van de personenwagen

……………………………………………

………………………………………………

aantal personen ________ Totaal € __________

□ Ik bevestig de ontvangst van de fax

