AANVRAAG VAS VERGUNNING 2018

Ik neem deel aan het kampioenschap van de provincie: Dit is de provincie van uw woonplaats of deze waar je club gevestigd is. BLOKJE AANKRUISEN AUB
IBAN BE54 0012 5620 8297 Kris Peeters, Provinciebaan 72, 2470 Retie
Tel.0495 51 24 79
IBAN BE83 2307 0030 0715 Daniël Janssens, Tiensestraat 21, 3270 Scherpenheuvel Tel.0477 53 05 66
IBAN BE60 7350 2160 0470 Stan Bereza, Streepkenstraat 11, 3600 Genk
Tel.0493 20 93 02
IBAN BE20 9731 0048 4556 Christine Van Heirsele, Dorp-Oost 43, 9080 Lochristi
Tel.0485 14 08 10
IBAN BE71 3850 1633 5469 Pascal Vanhullebusch, Stokerij str. 35, 8480 Eernegem Tel.0475 54 36 66

q Antwerpen
rek. 001-2562082-97
q Vlaams-Brabant rek. 230-7003007-15
q Limburg
rek. 735-0216004-70
q Oost-Vlaanderen rek. 973-1004845-56
q West-Vlaanderen rek.385-0163354-69

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

Vergunning provincie / nummer

GEGEVENS IN BLOKLETTERS
INVULLEN A.U.B.

..................

Type

/

.......................................................

..........................................

Ik ondergetekende,
Naam
Rijksreg.nr.

Voornaam
Straat

Nr.

Postnummer

Woonplaats

Geb.datum

GSM

Telefoon
Stempel club

E-mail
Man
Vrouw

Schuilnaam
€ 100,00

Nationaliteit

Rijbewijs minimum type B

Ja

q

Neen

q
q

q
(Geen geschreven tekst, ORIGINELE CLUBSTEMPEL is verplicht)

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

Ik wens mijn eerste wedstrijd te rijden op: ................../.................. / 2018

Ik wens deel te nemen in de disciplines: (duid enkel de disciplines die voor u van toepassing zijn aan)

q RALLY(SPRINT)
q RALLYCROSS

q REGULARITY
q SLALOM

q KARTING
q MARATHON

q CLASSICS
q RITTENSPORT

MEDISCH GETUIGSCHRIFT
Niet voor rittensport, classics, marathon & regularity
Indien je in het bezit bent van een Belgische nationale vergunning 2018
moet je niet naar de dokter. Je moet wel een duidelijk kopie meesturen
van je nationale vergunning.

Ik ondergetekende, Dr. ........................................................................................................................................................

EKG met inspanningstest

Gezichtscorrectie

q Ja q Nee

q Ja q Nee

Datum laatste onderzoek

Bril

....................................................

q Ja q Nee

Geneesheer

Lenzen

....................................................

door de autosportfederaties erkend geneesheer, verklaar dat hogergenoemde
aanvrager/aanvraagster zich aan het nodigfe medisch onderzoek onderworpen
heeft en dat huidige verklaring in alle eer en geweten werden ingevuld en ondertekend.

Stempel en RIZIVnr.
cardioloog

+

q Ja q Nee
Stempel en RIZIVnr.
oftalmoloog

Alleen van toepassing

IK BEVESTIG DAT HOGERGENOEMDE
PERSOON MEDISCH GESCHIKT
BEVONDEN IS OM AUTOSPORT
TE BEOEFENEN
Bloedgroep
.....................

bij onderzoek in 2018

q ALS PILOOT
q ALS CO-PILOOT

Datum en handtekening

Stempel en RIZIVnr. geneesheer

Rh .....................

Medisch dossier in het bezit van:
q VAS q ASAF q RACB Sport

Datum en handtekening

Datum en handtekening

Medische formulieren dienen teruggestuurd te worden aan:

dr. Luc NOPPEN
Jan de Donckerlaan 26
2870 Ruisbroek

Vak in te vullen door de vergunningsverantwoordelijk
Aanvraag binnen op ...................................................... Betaling binnen op ......................................................

Geldig tot en met ........................./........................./.........................
2017/10/17

De Vlaamse Autosportfederatie respecteert uw privacy volgens de wet van 8/12/92. Uw gegevens kunnen binnen de federatie gebruikt worden zodat clubs u kunnen aanschrijven. Indien u wenst dat dit niet gebeurt wil ons dan een seintje geven.

Stuur dit formulier VOLLEDIG INGEVULD minstens 20 dagen voor de proef
naar de verantwoordelijke van de provincie waar je aan het kampioenschap
wenst deel te nemen EN DOE BIJ HEM DEZE BETALING OF OVERSCHRIJVING

A1
A2
A3

Type A1

€ 110 €

.............................................

Type A2

€ 110 €

.............................................

Type A3

€ 90 €

.............................................

Type A4

€ 80 €

.............................................

Type B

€ 80 €

.............................................

Type C

€ 30 €

.............................................

Type R

€ 30 €

.............................................

Schuilnaam + € 100 €

.............................................

Verzending vergunning: gewoon

GRATIS

A4
TOTAAL TE BETALEN €

B
C

.............................................

EXPRESSAANVRAAG + € 80

R
= aanbevolen,

= geldig, voor de aangegeven discipline

OUDERLIJKE TOELATING (indien minderjarig)

Aanvraag binnen minder dan vijf werkdagen vóór de
wedstrijd. De provinciale verantwoordelijke is niet verplicht
om nog een vergunning uit te schrijven minder dan twee
werkdagen voor de wedstrijd.

Handtekening (ouder of voogd)

Ondergetekende (ouder of voogd) verleent aan de minderjarige aanvrager
de toelating om deel te nemen aan autosportwedstrijden.
Naam ...................................................................................................................................................................
Datum ........................./........................./.........................
Geboortedatum minderjarige vergunningaanvrager ........................./........................./.........................

VAK VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER :

AFSTAND VAN VERHAAL EN GELDIGHEIDSDUUR VERGUNNING
Ik verklaar hierbij uit naam van mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten (ouders, partner, kinderen) en o nze verzekeraars afstand te doen van verhaal tegenover:
l 1 de eigenaar(s) en/of uitbater(s) van de omlopen als de wedstrijden plaatsvinden op omloop
l 2 de organisator(en) van de autosportwedstrijden
l 3 de andere deelnemers en als de wedstrijden plaatsvinden op omloop, andere gebruikers van de genoemde omlopen.
l 4 de deelnemers of eigenaars van de deelnemende wagens.
l 5 de aangestelden, vrijwiligers en personen (of organisatoren) met een taak genoemd in punten 1 tem 4.
l 6 de verzekeraars van de personen (of organismen) vernoemd in de punten 1 tem 5, voor elke schade die ik zou oplopen tijdens de autosportwedstrijden en/of trainingen
die georganiseerd zijn onder de sportbevoegdheid van de VAS en waaraan ik zou deelnemen.
Bij overlijden bevat deze afstand van verhaal eveneens de verplichting tot borgstelling voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze verzekeraars. Ik verbind mij er onder ede toe
de VAS elke wijziging aan mijn rijbewijs kenbaar te maken. Ik verklaar eveneens kennis te hebben genomen van de reglementen die tijdens de georganiseerde wedstrijden, die georganiseerd worden
onder toezicht van de VAS geldig zijn, en ik verbind mij er toe ze zonder voorbehoud na te leven. Ik, ondergetekende, verklaar uit eigen initiatief deel te nemen aan de wedstrijden die georganiseerd
worden onder toezicht van de VAS. Ik verbind mij er toe slechts deel te nemen aan wedstrijden waar ik tot toegelaten ben in overeenstemming met de VAS reglementen. Ik verklaar onder ede dat de
hierboven en hiernaast vermelde gegevens juist zijn en bij elke wijziging ervan verbind ik mij ertoe de coördinerende verantwoordelijke voor de vergunningen van mijn provincie onmiddellijk en
schriftelijk in kennis te stellen. Ik verklaar akkoord te zijn dat om zwaarwichtige redenen (bv. onsportief gedrag en deelname aan niet toegelaten wedstrijden) mijn vergunnin g tijdelijk kan opgeschort
worden tot de inbreuk wordt behandeld tijdens een zitting van de Tuchtraad van de federatie. Ik verklaar akkoord te zijn dat om zwaarwichtige redenen (bv. onsportief gedrag en deelname aan niet
toegelaten wedstrijden) mijn vergunning tijdelijk kan opgeschort worden tot de inbreuk wordt behandeld tijdens een zitting van de Tuchtraad van de federatie.

HANDTEKENING, (voorafgegaan door handgeschreven „GELEZEN EN GOEDGEKEURD“)
Als deelnemer verklaar ik mij akkoord om gedurende het ganse verloop van de wedstrijden een alcoholtest te laten ondergaan.
Het Ministerie van Volksgezondheid kan op iedere proef controle laten uitvoeren op het gebruik van doping of stimulerende middelen. Het gebruik ervan is strikt verboden.
De Raad van Bestuur van VAS heeft te allen tijde het recht om een VAS deelnemersvergunning op te schorten voor onbepaalde duur.
Dit kan gebeuren:
l na herhaalde overtredingen van de vergunninghouder tegen het VAS sportreglement, vastgesteld door een (wedstrijd)official
l na herhaalde inbreuken tegen het verkeersreglement tijdens wedstrijden of verkenningen, vastgesteld door een (wedstrijd)official
l na een ongeval of wegverlating (al dan niet met schade tot gevolg) waarbij de vergunninghouder betrokken is.

Datum ........................./........................./.........................
hieronder voluit schrijven: gelezen en goedgekeurd

Handtekening aanvrager

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................

1

RECENTE
PASFOTO
met achteraan
uw naam op
meesturen
GEEN fotokopie

Betaling gedaan via (schrappen wat NIET past) OVERSCHRIJVING - CASH (niet per post)

UW VERGUNNING WORDT U SLECHTS TOEGESTUURD NA BETALING

De Vlaamse Autosportfederatie respecteert uw privacy volgens de wet van 8/12/92. Uw gegevens kunnen binnen de federatie gebruikt worden zodat clubs u kunnen aanschrijven. Indien u wenst dat dit niet gebeurt wil ons dan een seintje geven.

RITTENSPORT & VAS CLASSICS
MARATHON & REGULARITY

SLALOM Div.1 & bijzitter
AUTO / KART CROSS

VERGUNNINGSRECHT & BETALING
COPILOOT RALLY - RALLYSPRINT
KARTING - RALLYCROSS
SLALOM

KLIMKOERS

PILOOT RALLY - RALLYSPRINT
Div. 1 - 2 en 4 - 5 tot 1600cc
SLALOM

PILOOT RALLY - RALLYSPRINT
Alle divisies

OMLOOP

ALLE DISCIPLINES

KEUZE TYPE VERGUNNING

