Lidmaatschap 2018
□ Trainingslid

25 euro

(Trainingsleden betalen per keer: 50 cc = 5 euro, 65 & 85cc = 10 euro, 125cc en groter = 15 euro)

□ volledig lid met werkplicht (minimaal 8 uur)

100 euro

□ volledig lid zonder werkplicht

175 euro

Leden dienen in het bezit te zijn van MON crosscertificaat!

Voornaam lid ___________________________ Achternaam lid ___________________________
Adres:

_____________________________________________________________________

Postcode: _______________
Woonplaats: ___________________________
Telefoon: ____________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________

Acceptatie huisregels 2018
1. Het betreden van het circuit aan de Leveroysedijk te Nederweert-Eind geschiedt op eigen
risico.
2. Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel voor eigen risico en
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV/MON.
3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn
aangeduid als “verboden voor publiek”.
4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich
alleen op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor.
5. U traint altijd voor eigen risico, U dient zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels
op de baan, en de aanwijzingen van de circuitbeheerder op te volgen.
6. In het geval van pech of als U valt op een onoverzichtelijke plek, moet U zichzelf eerst in
veiligheid brengen en direct de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.
7. Het bezit van een geldige KNMV/MON licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan.
Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet U deze kunnen laten zien.
8. U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de
KNMV/MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die U oploopt door het aanwezig
zijn op de accommodatie.
9. U dient uw plek schoon achter te laten bij vertrek.
10. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
11. Rijden op de openbare weg of in het rennerskwartier is verboden.
12. U dient zich voor aanvang van uw training gemeld te hebben bij de beheerder.
13. Men dient uiterlijk een half uur na einde training het terrein te hebben verlaten.
14. Ieder lid verplicht zich bij het aangaan van het lidmaatschap om bij wedstrijden of anderszins
nodig is te komen helpen op en om het circuit (minimaal 2 werkdagen of 1
wedstrijddag/minimaal 8 uur per jaar). Bij het niet naleven hiervan volgen er gepaste
maatregelen welke worden bepaald door de leden tijdens de Jaarvergadering.

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de bovenstaande huisregels van MC de Peelrijders heeft
gelezen, begrepen, accepteert en volledig naleeft.

Datum ___________________________ Handtekening lid ______________________________
Indien minderjarig, naam en handtekening van ouder/voogd van het lid ___________________

