
 
 

AANVRAAG NUMMER VOOR HET BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2017 
 
 
Conform artikel 17.2 van het sportreglement van het BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP 2017:  
 
17.2  AANVRAAG VAN EEN NUMMER VOOR HET SEIZOEN 
 De piloten kunnen een specifiek nummer vragen onder volgende voorwaarden: 
 - De aanvraag geldt voor alle wedstrijden van het Belgian Rally Championship 2017 
  - De aanvraag moet tijdig ingediend worden via het aanvraagformulier dat beschikbaar is bij RACB Sport 
 (www.racb.com) 
 - De piloten moeten hun aanvraag ten laatste vijftien dagen voor de eerste wedstrijd van het seizoen indienen 
 en het inschrijvingsgeld voldaan hebben bij de Promotor. 

- De aanvraag zal goedgekeurd worden door RACB Sport en de Promotor in functie van de beschikbaarheid, 
rekening houdend met de datum dat de volledig ingevulde aanvraag ontvangen werd en het inschrijvingsgeld 
betaald werd. 

 
 
Ik ondergetekende  ………………………………………………………………… 
 
e-mail adres:  ……………………………………………………................. 
 
GSM-nummer:  ………………………………………................................... 
 
Nr. licentie 2016 : …………………………………..........................................    
Nr. licentie 2017 : .................................................                   ( zelfde nr. * / in aanvraag* ) 
       Schrappen wat niet past 
 
Deelnemer:  ......................................................................................... 
 
Wagen 2017 ......................................................................................... 
Klasse ......................................................................................... 
                                                   
 
 
Wens HET NUMMER:   ………………...................................................................  
 
 
Voor alle wedstrijden van het Belgian Rally Championship 2017. 
 
 
Ik stort vandaag het bedrag van 1.512,5 € (duizend vijfhonderd twaalf komma vijf euro) op rekeningnummer 
IBAN   BE83 3900 9619 0915 op naam van BVBA CHRIS COURTEYN. (Bedrag inclusief 21%BTW, factuur mogelijk 
op aanvraag) 
 
Met volgende mededeling:    « Nr ……..  (gekozen Nr)  Seizoen BRC 2017 » 
 
 
Ik neem er kennis van dat dit nummer geen prioritair nummer is voor het bepalen van de startorde in wedstrijden van 
het Belgian Rally Championship 2017 (Art. 45.3), maar enkel een nummer dat me toegekend zal worden voor alle 
wedstrijden van het Belgian Rally Championship 2017. Verder neem ik er kennis van dat indien het inschrijvingsgeld 
voor dit startnummer niet tijdig voldaan is het gewenste nummer beschikbaar blijft voor andere deelnemers. 
 
 
    Voor akkoord, ....................…………………….2017 
 
     ……………………............................ (handtekening) 
 
  

Terug te sturen via e-mail naar de promotor BVBA CHRIS COURTEYN: 
stevy@belgianrallychampionship.be 


