Transponder huurformulier voor:
De wedstrijd te: Putten d.d.: 28en29 aug. 2015
Tijdens deze wedstrijd wordt er gebruik gemaakt van transponders.

Om een transponder te krijgen is het noodzakelijk dit formulier volledig en ondertekend in te vullen en in te leveren
tijdens de inschrijving.
Zonder ingevuld formulier GEEN TRANSPONDER
Rijders die een transponder hebben dienen na beëindiging van de wedstrijd of indien door onvoorziene
omstandigheden de deelname eerder wordt onderbroken de transponder en houder onbeschadigd direct in te leveren.
Indien dit achterwege blijft zal a.s. maandag € 250,00 van de rekening geïncasseerd worden t.g.v. Vereniging Beheer
MON IBAN nummer is: NL54 INGB 0004 4570 71 T.n.v. Vereniging MON
Tot 20 minuten na de wedstrijd bestaat de mogelijkheid om de transponder in te leveren. Na deze 20 minuten wordt er
vanuit gegaan dat de transponder verloren is gegaan.

Kosten huur transponder en houder: € 10,00 (28 en/of 29 augustus 2015)
Naam rijder:

……………………………………………………

Adres:

……………………………………………………

Postcode woonplaats:

………………

Telefoonnr. (liefst GSM):

……………………………………………………

IBAN Banknummer:

……………………………………………………

Startnummer:

……………………………Klasse………………

Transpondernummer:

…………………………(in te vullen door MON)

………………………………

Bij teruggave van de transponder en houder ontvangt u dit formulier terug.
De rijder geeft toestemming eenmalig € 250,00 van bovenstaande rekening te incasseren indien de geleende
transponder en houder niet op tijd retour is gekomen.
Handtekening: ………………………………………….. Datum:…………………………………………
Mocht blijken dat het onmogelijk is het bedrag van ingevulde rekening te incasseren wordt de vordering direct in
handen gesteld van een incassobureau met de opdracht het bedrag te incasseren. Let wel; hiermee zijn hoge kosten
gemoeid voor de rijder.
De rijder blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor de uitgegeven transponder en kan zich op geen enkele wijze
beroepen op Motorsport Organisatie Nederland bij verlies of beschadiging. Controleer daarom de bevestiging zelf en
overtuig jezelf van een goede montage.
Motorsport Organisatie Nederland
Veldweg 15a, Postbus 341 Cuijk
T: +31(0)485-315080

