AANVRAAGFORMULIER OFFICIAL-LICENTIES 2018
LICENTIENUMMER: __________________________________________________

GESLACHT:

NAAM: ____________________________________________________________

ROEPNAAM: ___________________________________

ADRES: ____________________________________________________________

TEL. PRIVE: ____________________________________

__________________________________________________________________

TEL. MOBIEL: __________________________________

POSTCODE & WOONPLAATS: __________________________________________

GEBOORTEDATUM: _____________________________

EMAIL: ____________________________________________________________

NATIONALITEIT: ________________________________

Sectie
Functie

Code

Wedstrijdleider
Assistent Wedstrijdleider
Wedstrijdsecretaris
Rescue Marshal
Hoofd Official
Basis Official
Aspirant Official
Proevenchef
Assistent Proevenchef
Tijdwaarneming
Sportcommissaris
Adj. Sportcommissaris
Technisch commissaris
Arts
Verpleegkundige

210
200
220
265
260
270
280
310
320
520
110
120
130
140
150

Karting Autorensport Dragracing Rally’s Hist.Rally’s
(01)
(03)
(03D)
(04)
(04H)

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

VERPLICHT BIJ EEN NIEUWE AANVRAAG TOE TE VOEGEN:
• 1 PASFOTO
• KOPIE GELDIG RIJBEWIJS / PASPOORT OF
IDENTITEITSKAART

MAN / VROUW

Rallycross Autocross Oval(05)
(06)
racing
(07)

Terreinsport
(08)

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

ONDERSTAAND BLOK NIET INVULLEN,
IS BESTEMD VOOR KNAF-MEDEWERKERS
SECTIE:
KLASSE:

XXXXXX

STARTNUMMER:

XXXXXX

S.LICENTIE:

XXXXXX

FUNCTIE CODE
Tevens voor akkoord tekst z.o.z.

_________________________________________________
Handtekening aanvrager
Handtekening ouder/voogd
(bij minderjarigen)

CONTROLE
LEGITIMATIE

EVT. CONTROLE SECTIE

CONTR. LICENTIE
AANVRAAG

FOTO

LIC. UITDRAAI

AFGIFTE
LICENTIE

De KNAF verstrekt officiallicenties die geldig zijn voor alle Secties (o.a. voor sportcommissarissen en artsen) en aan
Sectie gebonden officials. Minimum leeftijd 16 jaar (voor de Autocross, Rallycross en Autorensport geldt de minimum
leeftijd van 18 jaar). De maximum leeftijd voor een official licentie is 70 jaar. Dispensatie is aan te vragen bij het betreffende Sectiebestuur.
Ondergetekende verzoekt hem/haar overeenkomstig de op de achterzijde van dit formulier vermelde gegevens een
official licentie te verstrekken. Hij/zij verklaart zich bewust te zijn van de risico’s die het uitoefenen van de functie
van autosport official met zich meebrengt en verplicht zich door ondertekening van dit formulier bekend te zijn met
en zich te onderwerpen aan de bepalingen van de Code Sportif International van de FIA en de reglementen van de
KNAF. Hij/zij verplicht zich door ondertekening van dit formulier, indien hij/zij in functie als official bij auto- / kartsportevenementen aanwezig is, van eventuele waarnemingen, van feiten die hem/haar ter kennis komen, dan wel
gebracht worden, van ontvangen berichten of dergelijke, geen mededelingen aan derden te doen zonder toestemming van:
a. De voorzitter van het college van Sportcommissarissen van het betrokken evenement.
b. De voorzitter van de organisatie, indien er geen Sportcommissarissen aanwezig zijn.
De ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat het optreden als official aan niet door de KNAF geautoriseerde auto/kartsportevenementen intrekking van de licentie tot gevolg kan hebben.
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 de aanvrager/licentiehouder bij de verzekeraar melding dient te maken van claims naar aanleiding van ongevallen, schades
etc.
De aanvrager is bekend met het feit dat het verboden is om naast de KNAF licentie een andere (bijvoorbeeld buitenlandse) licentie te bezitten geldig in dezelfde periode.
Ook verklaart de aanvrager akkoord te gaan met het feit dat zijn 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.

Bij een eerste aanvraag of bij een verhoging van de licentie svp onderstaande gegevens invullen:
Welke functie vraagt u aan en
voor welke vereniging / sectie?:

Waar en wanneer heeft u hiertoe een
opleiding gehad?

Waar en wanneer heeft u praktijkervaring opgedaan?
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