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Entry form NK HTGT package deal /sponsor deal 2019 
Auto/Car 

Merk/model 

Make/model 

 

Bouwjaar 

Year of manufacture 

 

Cilinderinhoud  

Engine capacity 

 

Klasse 

Class 

 

Kleur 

Colour 

 

Transponder#  

Preferred race N°  

HTP Papers Yes/no  

HTP N°  

HTP expiry date  

Handtekening/Signature: 

 

Datum/date 

 

 
Vergeet niet een papieren of digitale kopie (pdf) van het Historic Technical Passport (HTP) mee te zenden!  

Please attach a hard or digital copy (PDF) of the Historic Technical Passport (HTP) of your car! 
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Rijder 1/First driver 

Naam/Voornaam 

Name/Surname 

 

Adres/plaats/land 

Address/town/country 

 

Geboortedatum/Date of birth  

Nationaliteit/Nationality  

Licentie en licentieniveau 

Licence and licence level 

 

Licence issuing ASN  

(e.g. KNAF, MSA, DMSB) 

 

Emailadres/Email address  

Telefoonnummer (mobiel) 

Telephone number (mobile) 

 

Contact(en) bij noodgeval 

Emergency contact 

 

 

Handtekening 

 

Datum  

Bedrijfsgegevens en factuuradres (alleen Business Deal) 

 

NB: door inschrijving accepteert de inschrijver dat de deelname aan de wedstrijden en activiteiten georganiseerd door het NK HTGT geheel voor 

eigen risico is. Het bestuur van de vereniging NK HTGT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor welke 

schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan NK HTGT wedstrijden en andere activiteiten. 

Please note: by entering you accept that the participation in the races and activities organized by the NK HTGT is completely at your own risk. The NK 

HTGT board can in no way be held responsible or liable for any damage resulting directly or indirectly from participation in NK HTGT races and other 

activities.  
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Rijder 2/Second driver 

Naam/Voornaam 

Name/Surname 

 

Adres/plaats/land 

Address/town/country 

 

Geboortedatum 

Date of birth 

 

Nationaliteit 

Nationality 

 

Licentie en licentieniveau 

Licence and licence level 

 

Licence issuing ASN  

(e.g. KNAF, MSA, DMSB) 

 

Emailadres 

Email address 

 

Telefoonnummer (mobiel) 

Telephone number (mobile) 

 

Contact(en) bij noodgeval 

Emergency contact 

 

 

Handtekening/Signature 

 

Datum/Date 

 

 

NB: door inschrijving accepteert de inschrijver dat de deelname aan de wedstrijden en activiteiten georganiseerd door het NK HTGT geheel voor 

eigen risico is. Het bestuur van de vereniging NK HTGT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor welke 

schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit deelname aan NK HTGT wedstrijden en andere activiteiten. 

Please note: by entering you accept that the participation in the races and activities organized by the NK HTGT is completely at your own risk. The NK 

HTGT board can in no way be held responsible or liable for any damage resulting directly or indirectly from participation in NK HTGT races and other 

activities. 


