
AANVRAAGFORMULIER TRIAL REGISTRATIEBEWIJS 2018 
 

  

 

 

ONDERSTAANDE VRAGEN DOOR DE LICENTIEHOUDER TE BEANTWOORDEN MET JA OF NEE. 
 
Lijdt u of hebt u de laatste 6 maanden geleden aan toevallen, wegrakingen, flauwtes, even-
wichtsstoornissen of duizelingen? 

 
 

 
Bent u onder specialistische behandeling of gedurende de laatste 6 maanden onder specialisti-
sche behandeling geweest wegens geestes- en/of zenuwziekten? 

 
 

 
Bent u onder behandeling of gedurende de laatste 6 maanden onder behandeling geweest voor 
misbruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen? 

 
 

 
Lijdt u aan ziekten zoals nierziekten, suikerziekte, longziekten, verhoogde bloeddruk, hart- of 
vaatziekten of hebt u een hartoperatie ondergaan? 

 
 

 
Mist u het normale gebruik van een arm / been, hand / voet dan wel van bijbehorende gewrich-
ten waardoor het besturen van motorvoertuigen wordt belemmerd? 

 
 

 
Mist u, eventueel met bril of contactlenzen, het normale gezichtsvermogen van een of beide 
ogen, of bent u onder behandeling van een oogarts? 

 
 

WANNEER U ÉÉN OF MEERDERE VRAGEN MET JA BEANTWOORDT IS DEELNAME  

ZONDER GOEDKEURENDE DOKTERSVERKLARING NIET TOEGESTAAN, EN BENT U NIET VERZEKERD. 

 

TRIAL REGISTRATIEBEWIJS NAVIGATOR (880) / RIJDER (890) € 80,- 

TOESLAG INDIEN GEEN GEBRUIK GEMAAKT WORDT   
VAN LIC.AVOND / -DAG NIET BIJ EERSTE AANVRAAG  

€ 30,- 

TE BETALEN LICENTIEGELD:                                          TOTAAL  

 

 
LET OP: Deze bedragen zijn optioneel en hoeven dus niet per definitie bij het licentiegeld gerekend te worden! 
 
VERPLICHT BIJ NIEUWE AANVRAAG VOEGEN: 

• PASFOTO EN EEN KOPIE GELDIG RIJBEWIJS 
• MINDERJARIGEN: ORIGINEEL UITTREKSEL UIT HET BEVOLKINGSREGISTER / KOPIE VAN EIGEN PASPOORT OF EIGEN IDENTI-

TEITSKAART 
 
Handtekening aanvrager, tevens voor akkoord tekst z.o.z. 
Bij minderjarigen: VERPLICHT handtekening en naam ou-
der/voogd: 
 
 
 

_______________________________________________

ONDERSTAAND BLOK NIET INVULLEN, 
IS BESTEMD VOOR KNAF-MEDEWERKERS 

    VERENIGING: 

S.LICENTIE:             880         /                 890 

 

Handtekening aanvrager      handtekening & naam ouder/voogd 
 

CONTROLE  
 LEGITIMATIE 

EVT. CONTROLE SECTIE CONTR. LICENTIE  
AANVRAAG 

FOTO LIC. UITDRAAI 
 
 
 
 

AFGIFTE 
LICENTIE 

 

 

 

LICENTIENUMMER: __________________________________________________ 
 
NAAM: ____________________________________________________________ 
 
ADRES: ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
POSTCODE & WOONPLAATS: __________________________________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________ 

GESLACHT:    MAN  /   VROUW 
 
ROEPNAAM: ___________________________________ 
 
TEL. PRIVE: ____________________________________ 
 
TEL. MOBIEL: __________________________________ 
 
GEBOORTEDATUM: _____________________________ 
 
NATIONALITEIT: ________________________________ 



 
 
 
 
Ondergetekende (hierna: de aanvrager):  
 
Verklaart door ondertekening van dit formulier bekend te zijn met en zich te onderwerpen aan de voor hem/haar van 
toepassing zijnde KNAF-reglementen. Onder KNAF-reglementen worden verstaan alle reglementen geldend voor het be-
treffende jaar welke staan vermeld in het Autosport Jaarboek en de Code Sportif International van de Fédération Inter-
national de l'Automobile, alsmede alle aanvullingen en/of wijzigingen op genoemde reglementsboeken. Tevens moeten 
alle bepalingen en regelingen en hun aanvullingen en/of wijzigingen betreffende een wedstrijdevenement als 
KNAF-reglement worden beschouwd. Het Autosport Jaarboek zal aan iedere licentiehouder kosteloos worden verstrekt. 
Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen kunnen op verzoek kosteloos worden verstrekt.  
 
De aanvrager onderwerpt zich onherroepelijk aan het gezag van de KNAF, en alle voor hem/haar van toepassing zijnde 
KNAF-reglementen. De aanvrager aanvaardt dat het Tuchtcollege en het College van Beroep voor de Autosport Recht-
spraak bij uitsluiting bevoegd zijn om alle geschillen tussen hem/haar en de KNAF, zulks met inachtneming van de van 
toepassing zijnde KNAF-reglementen, te beslechten.  
 
Voorts verplicht de aanvrager zich, indien nodig, te onderwerpen aan een medisch onderzoek volgens de bepalingen van 
de FIA/KNAF en verklaart hij/zij zelf verzekerd te zijn voor de kosten van geneeskundige behandeling ten gevolge van een 
ongeval tijdens deelname in de ruimste zin aan de uit te oefenen tak van autosport.  
 
Indien de aanvrager een licentie verkrijgt, is hij/zij zich als licentiehouder bewust van het feit dat deelneming aan trai-
ningen en/of races zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, 
risico's voor schade -letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen- inhoudt. De licentiehouder neemt 
deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.  De KNAF, haar sectiebesturen, haar organisatoren en haar medewer-
kers, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de licentiehouder in 
verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens 
KNAF. De licentiehouder verklaart dat hij/zij de KNAF, noch de hierboven genoemde personen of instanties, aansprake-
lijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de trainingen en/of races geleden 
schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.  
 
Bij de kosten van uw licentie zijn inbegrepen de kosten van een ongevallenverzekering met de volgende beperkte  
werelddekking:  
 
A. €     25.000,- in geval van overlijden;  
B. €   100.000,- maximaal bij blijvende algehele invaliditeit;  
C. €       1.000,- maximale vergoeding kosten geneeskundige behandeling; 
 
De polisvoorwaarden van deze verzekering worden op aanvraag toegezonden. De aanvrager verklaart bekend te zijn met 
de in de polisvoorwaarden genoemde uitsluitingen en beperkingen, en de termijn waarbinnen bij de verzekeraar mel-
ding gemaakt dient te worden van claims naar aanleiding van ongevallen, schades etc.  
 
De aanvrager: 
• verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of, aan de in de reglementen gestelde eisen te voldoen.  
• is bekend met het feit dat het verboden is om naast de KNAF autosportlicentie een andere  

(bijvoorbeeld buitenlandse) autosportlicentie te bezitten geldig in dezelfde periode.  
• verklaart akkoord te gaan met het feit dat de gegevens, zoals vermeld aan de ommezijde van dit formulier,  

in een persoonsregistratie-systeem zullen worden opgeslagen.  
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
LET OP: Ondertekening van dit formulier aan de ommezijde is verplicht! Door ondertekening van dit formulier verklaart u 
op de hoogte te zijn, dat de website van de KNAF het officiële orgaan is. Reglementen en reglementswijzigingen gaan 
van kracht op het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. 
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