
Jaguar Challenge 2020 
Inschrijfformulier 

 
 

Hiermee melden wij ons aan voor deelname aan the Jaguar Challenge 2020 
 

 
 
 
 Bestuurder    Navigator 

Achternaam ………………………………………. ……………………………………….
Voorletters  
Roepnaam  

………………………………………
………………………………………. 

……………………………………….
………………………………………. 

Aparte 1-persoonskamer ja / nee 
Adres*   ………………………………………. ………………………………………. 
Postcode + woonplaats* 
Geboortedatum 

……………………………………….
………………………………………. 

……………………………………….
……………………………………...

Telefoon overdag*          ……………………………………….             ………………………………………. 
Telefoon mobiel                               ……………………………………….             ……………………………………… 
E-mailadres                                       ……………………………………….             ………………………………………. 
Dieetwensen                        ……………………………………….              ……………………………………… 
Type Jaguar                                    ……………………………………….              ……………………………………… 
Bouwjaar auto          ……………………..       kenteken     …………………… 
Ervaring met kaartleesrally’s          ja / nee   
Welk niveau?            toerklasse / sportklasse / expertklasse (gaarne omcirkelen) 
 
 
*aub alleen invullen indien afwijkend van bestuurder 
 
Deelname aan de Jaguar Challenge 2020, voor 2 personen, met elke rallydag een lunch en diner, 
routeboeken, uitlegboeken, rallyschilden, 5 nachten verblijf in 2-persoonskamer, het slotdiner en –
feest, de organisatie en begeleiding vraagt een inschrijfgeld van € 4.780,= per equipe, excl. Btw.  
De éénpersoonskamertoeslag bedraagt € 650,-. 
 

• Uw inschrijving wordt bevestigd door een aanbetaling van het inschrijfgeld ad  
€ 1.000,- (per equipe), te voldoen op bankrekeningnummer NL50 KNAB 0726 8527 91, t.n.v. 
st. Classic Rally Adventures te Apeldoorn, onder vermelding van Jaguar Challenge 2020 en de 
naam van de bestuurder. 

• ‘Break-even’ zijn wij bij 20 equipes maar wij hebben besloten om dit fantastische 
evenement ook bij 15 ingeschreven equipes door te laten gaan, Ronald Jans & 
Gerhard Fokkens staan garant voor dé Jaguar Challenge 2020! Hiervoor is het wel fijn 
uw inschrijving voor 1 maart 2020 binnen te hebben. Mocht u daarna nog besluiten 
mee te willen gaan neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. 

• Indien de organisatie als gevolg van externe omstandigheden de Jaguar Challenge 2020 
moet annuleren, wordt het inschrijfgeld onder inhouding van € 150,- 
administratiekosten geretourneerd.  

• Indien u zelf uw inschrijving moet annuleren, dan zijn dit de spelregels:  



Bij annulering voor 1 maart 2020 wordt 90% van het inschrijfgeld geretourneerd, bij 
annulering voor 1 april 2020 wordt 50% van het inschrijfgeld geretourneerd. Bij 
annulering vanaf 1 mei is het hele inschrijfbedrag verschuldigd. 
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

• Door het invullen en (digitaal) verzenden van het inschrijfformulier verklaren beide 
deelnemers de voorwaarden van de organisatie te accepteren en zich neer te leggen 
bij de regels van de organisatie. 

• Beide deelnemers verklaren door (digitaal) inzenden van het inschrijfformulier aan 
de Jaguar Challenge 2020 deel te nemen op eigen risico, en zijn zich ervan bewust dat 
de organisatie niet aansprakelijk is voor enige door de deelnemers geleden schade 
tijdens het evenement. Bovendien verklaren beide deelnemers over voldoende 
wettelijk vereiste verzekeringen te beschikken voor zowel particulieren als 
voertuigen. 

 
Handtekening voor akkoord: 
Bestuurder     Navigator 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
 
Datum   ………..……………….    
 
Plaats   ………………………… 
 
 
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit inschrijfformulier te sturen naar  
“Rallywereld” 
De Rotstuin 49 
7325 GB  Apeldoorn  
 
U kunt het formulier ook scannen en mailen naar info@rallywereld.nl   
 
 
Dank u wel!! 
 
 
 
 
 
 


