
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Mercedes-Benz, mijn passie days op 04 september 2022 te Moerkerke-Damme. 

Gelieve dit formulier in te vullen en terug te bezorgen via mb-mijnpassie@outlook.com of  

MB, mijn passie vzw  Onderwijsstraat 108  8301 Knokke-Heist.  

Het formulier is ook online in te vullen via volgende link: 

https://www.cognitoforms.com/MBMijnpassieVzw/INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Na ontvangst van dit formulier ontvangt u de betaalgegevens. 

 

 

Naam/Voornaam: ........................................................ 

Email: .......................................................................... 

 

Deelname zondag 04/09/2022 

Type en bouwjaar Mercedes: ....................................... 

Deelname auto aantal: ............ x 10,00 euro = ........... 

Volwassen BBQ aantal: ........... x 20,00 euro = ........... 

Kinder BBQ aantal: ..................... x 10,00 euro = ........... 

Totale prijs deelname zondag:  ............... 

Opmerkingen vegi/allergieën: ............................................................... 

Extra info: 

Het is niet verplicht de rondrit te rijden. Het rijden ervan is elk voor zich aan de hand van een route boek met bolletje-

pijl systeem.  

De dag zelf bij het oprijden van de parking ontvangt u een omslag met de maaltijdbons waarvoor u betaalde, een route 

boek en een rallyplaat. 

De rallyplaat dient u zichtbaar aan/in uw auto te plaatsen. Die geeft u toegang tot de meeting parking. 

Op de meeting en  tijdens de rondrit worden vele foto’s en filmmateriaal gemaakt. Deze van onze fotograaf KD 

photography verschijnen op onze website www.bloggen.be/debaetssven. 

Bij deelname of bezoek aan ons evenement gaat u ermee akkoord dat er foto’s en filmmateriaal zullen genomen 

worden en verspreid worden via onze website en sociale media. Indien u eventueel wenst dat uw nr. plaat 
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onherkenbaar gemaakt moet worden bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Eventueel door het aanbrengen van een 

namaak nr. plaat of door de rallyplaat ervoor te hangen. 

Het event zal doorgan volgens de dan geldende coronamaatregelen. In onze tenten/terassen gelden dezelfde regels als 

in de horeca. De organisatie behoud zich het recht om mensen die de regels niet respecteren uit te sluiten tot deelname. 

Indien u verder vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. 

 

        

 

 


