Formulier T-025

Aanvraag privé-keuring Slalom-Rallycross 2022
16/12/2021

1. Gegevens aanvrager
Naam:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel./GSM:

...........................................................

Vergunningsnummer:

Fax:

................................................

Email.:

................................................................................................

...........................

2. Voertuig
Merk:

...........................................................

Chassisnummer/zegelnummer :

Type:

.......................................................

............................................. Cilinderinhoud.:

.................

Bouwjaar:
Type motor:

...........................
........................

3. Keuring
Ik wens een privé-keuring voor

Slalom
Divisie 1
Divisie 2
Divisie 3
Divisie 4

Klasse:
Klasse:
Klasse:
Klasse:

..................
..................
..................
..................

Rallycross
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Nieuwe keuring (= nog niet in het bezit van een attest voor competitievoertuigen
Herkeuring
In het bezit van een attest voor competitievoertuigen met nr.
...............................
Wijziging van eigenaar van het voertuig
In het bezit van een attest voor competitievoertuigen met nr.
...............................

4. Locatie / Data

De plaats waar de privé-keuring doorgaat moet voorzien zijn van een hefbrug of een smeerput. De wagen moet ter plaatse zijn in rijklare toestand.
Locatie:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres / Tel. :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ik geef er de voorkeur aan om de wagen te laten keuren op

1.

.........................................

om

...........................

uur

2.

.........................................

om

...........................

uur

3.

.........................................

om

...........................

uur

Kostprijs van een privé-keuring:

100 EUR indien de keuring doorgaat meer dan 6 arbeidsdagen volgend op de aanvraag
200 EUR indien de keuring doorgaat minder dan 4 arbeidsdagen volgend op de aanvraag
De tarieven zijn per voertuig dat gekeurd moet worden. De kosten zijn te betalen op het moment dat de privé-keuring wordt uitgevoerd. Wanneer de
verplaatsing meer dan 100km bedraagt, wordt een supplementaire verplaatsingskost aangerekend van 50€.
Bij afwezigheid van de aanvrager op de gereserveerde datum blijven de voorziene kosten ten laste van de aanvrager, zelfs als de privé-keuring niet
werd uitgevoerd. Een aanvraag voor een privé-keuring minder dan 4 arbeidsdagen volgend op de aanvraag is niet bindend en blijft onder voorbehoud
van de beschikbaarheid van de technisch commissarissen.

6. Validatie
De aanvrager verklaart zich akkoord met de voorwaarden vermeld op dit document :
Datum aanvraag:

.....................................................................
Aanvraagformulier voor een privé-keuring sturen aan Danny Debruyne dd.debruyne@skynet.be
(het formulier elektronisch invullen, opslaan en daarna versturen per mail)
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