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Verantwoordelijke
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Nr. Kanonaam Aantal deelnemers
 

Naam groepsverantwoordelijke Handtekening groepsverantwoordelijke

Datum van ondertekenen



  

Inschrijfformulier deel 1
BetonKanoRace 2023

Kosten deelname

Voor de deelname aan de Betonkanorace 2023 wordt aan de deelnemende teams het volgende bedrag gevraagd:

Deze kosten zijn exclusief drank consumpties, alsmede exclusief kosten die door de organisatie gemaakt worden 
voor het opruimen van achtergebleven spullen of het bergen van kano’s. Wanneer de kano(‘s) niet door de teams 
zelf worden ogeruimd, kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Deze zullen op de deelnemende oplei-
ding worden verhaald, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, artikel 17.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 weken na ontvanging van de factuur via overboeking betaald te zijn. Het rekening-
nummer staat in de factuur die na ontvangst van het inschrijfformulier verstuurd zal worden.

Pas wanneer de betaling is ontvangen, wordt de inschrijving geldig verklaard. Na het voldoen van de factuur wordt 
het tweede deel van het inschrijfformulier toegestuurd. Hierin dienen, per team, de disciplines ingevuld te worden. 
Daarnaast dient te worden ingevuld of het aantal opgegeven personen deelnemers of toeschouwers zijn. Het aantal 
deelnemers is definitief. Als er uiteindelijk meer mensen mee willen kan dit met de organisatie overlegd worden en 
kan er een extra betaling geregeld worden.

Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, het wedstrijdreglement en het Constructieregle-
ment (te vinden op www.betonkanorace.eu en als bijlage in de e-mail) welke gelden voor deelname aan de Be-
tonKanoRace 2023. Ondergetekende tekent voor het hele team.

Graag dit formulier digitaal retourneren voor 5 maart 2023 naar ccr-event@u-base.org.
Bij ontvangst van het inschrijvingsformulier wordt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging teruggestuurd.

Wij hopen u te zien in Delft bij de BetonKanoRace 2023!
Heeft u nog vragen? Mail dan naar ccr-event@u-base.org

Totale kosten Aantal Kano’s€ 200 € 32.50 Aantal Deelnemers= x + x


