
Naam, voorletters

Adres

Postcode + Plaats

(Mobiel) Telefoonnummer

Email adres

Deelnemer

Uw aanspanning

INSCHRIJFFORMULIER OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP TRADITIONEEL GERIJ 2022

Deelnemers secretariaat: 
Eemnesserweg 92B  
3741 GC Baarn 
E: info@nknvtg.nl 
W: www.nknvtg.nl

Type Rijtuig

Land van herkomst / streek

Rijtuigbouwer Bouwjaar

Uw paard(en)
Ras / Type 

Naam / Namen

Voorwaarden en vrijwaring.

Het Open Nederlands 
Kampioenschap Traditioneel 
Gerij 2022 wordt georgani-
seerd door de Stichting Baarn 
Culturele Evenementen in 
samenwerking met de Neder-
landse Vereniging Tradition-
eel Gerij (NVTG).  
 
Door ondertekening van het 
inschrijfformulier verklaart 
de koetsier, mede namens de 
inzittenden van de aanspan-
ning, dat hij/zij  als deelne-
mer aan dit evenement van 
bekend is en akkoord gaat 
met de volgende voor-
waarden: 

1. Deelnemers aan het 
evenement van de NVTG 
worden geacht de reglement-
en en (veiligheids)instructies 
van de NVTG te kennen en 
strikt na te leven.

2. Deelname aan het 
evenement is geheel voor 
eigen risico. De organisatie, 
bestuurs- en/of commissie- 
leden in privé zijn niet 
aansprakelijk voor ongeval-
len en/of schade die leden, 
deelnemers, publiek of 
derden overkomen of lijden 
als gevolg van deelname of 
bezoek aan dit evenement.

3. Deelnemers aan dit 
evenement zullen zich houd-
en aan de verkeersregels en 
zich gedragen zoals het een 
goed koetsier betaamt.

4. Te allen tijde dienen de 
regels van de Wegen- 
verkeerswet in acht te 
worden genomen en daar 
vallen ook de regels voor het 
nuttigen van alcohol onder.
 
5. De deelnemers aan het 
evenement hebben zich 
individueel verzekerd voor 
wettelijke aansprakelijkheid 
(W.A.-verzekering). 

6. De deelnemers hebben 
hun paard(en) op de juiste 
wijze geënt en kunnen hun 
paarden paspoort(en) voor-
leggen als hierom gevraagd 
wordt.

7. De organisatie is niet 
aansprakelijk voor diefstal, 
verlies of schade aan 
persoonlijke eigendom-
men.   

• Met het ondertekenen van dit inschrijvingsformulier bevestigt u kennis genomen te hebben van de  
   hier in de rechter kolom gemelde voorwaarden én daarmee accoord te gaan en bevestigt u dat de aanspanning  
   Wettelijk Aansprakelijk (WA) verzekerd is.
• Deelname is uitsluitend toegankelijk voor aanspanningen die voldoen aan de omschrijving “authentiek gerij” zoals  
   dat staat omschreven op de website van de NVTG: www.nvtg.eu.  De organisatie houdt zich het recht voor deel- 
   nemers waarvan het rijtuig en/of de kleding niet daaraan voldoet uit te sluiten van deelname. (Dus geen bodywarmers  
   en baseball petjes!)    
• Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u ermee akkoord dat uw naam, adresgegevens en gegevens over  
   uw aanspanning , inclusief foto’s worden opgenomen in het programmaboekje, op de website(s) en sociale media van  
   de organisatie. 
• Inschrijfformulier retourneren vóór 20 juni 2022. (in verband met drukken programma’s)
• Inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 50 aanspanningen. De volgorde van de rijtuigen tijdens de rit is ter beoor- 
   deling van de organisatie.

Uw naam Plaats Datum

Ondertekening

NB: Toegang tot inspanterreinen alleen met P-kaarten; deze  
ontvangt u met de bevestiging van uw inschrijving.

Vee / Vrachtwagen(s) boven 3500 kg laadvermogen

met aanhangwagen

zonder aanhangwagen

ik kom met (aantal invullen aub)

Vee / Vrachtwagen(s)  onder 3500 kg laadvermogen

met aanhangwagen

zonder aanhangwagen

Personen auto(‘s) 

met aanhangwagen of trailer

zonder aanhangwagen of trailer

Inspannen

Ja, ik wil de aanspanning laten jureren

Ik ben lid van de NVTG Ja Nee

Jurering
Nee, ik wil de aanspanning niet laten jureren

NB Wilt u zo vriendelijk zijn met het insturen van dit formulier een aantal foto’s van uw aanspanning 
mee te sturen (minimaal 2000 px breed) zodat wij die op kunnen nemen in het programmaboekje? 

Aantal personen op het rijtuig, 
inclusief de koetsier
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