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RALLYE de CHANTILLY 

 

27 – 28 – 29 – 30 & 31 Augustus 2023 

UITNODIGING AAN DE -DEELNEMERS 

De bvba AM Road Events organiseert voor de leden van de Belgian Jaguar Drivers’ Club vzw een 
internationale Rally in Chantilly -11de editie. 
Dit is geen regelmatigsheidsrally, maar een toeristische rit voor oldtimer en nieuwe JAGUAR/ 
DAIMLER voertuigen. Dit houdt in dat uw auto technisch, politioneel, administratief en 
verzekeringstechnisch in orde moet zijn. Elke deelnemer moet de Franse verkeersregels respecteren. 
Elke niet-naleving van de hierboven vermelde vereisten zal leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid 
voor de deelnemer. De organisatoren van AM ROAD EVENTS bvba en de Belgian Jaguar Drivers’ 
Club vzw kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden.  
Wij raden u aan de wegenkaart van Frankrijk in uw bagage mee te nemen, maar ook de Michelin-
wegenkaart n° 305 Val d’Oise . 
 

 Het domein van Chantilly wordt beschouwd als één van de parels van Frankrijk en 
van de Navarre streek   
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PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE. 
 

1° Zondag 27/08/2023 
  
U bent welkom vanaf 16u00 in Auberge du Jeu de Paume in Chantilly om het road book en instructies 
te krijgen en de kamer te betrekken 
                                    

                  

                 
Grand Hôtel ***** Spa & Bien-Etre  
4 Rue du Connetable  F 60500 Chantilly  
 
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/ 

U ontvangt een CBC map met : 

• instructies voor de deelnemers ; 

• het roadbook voor elk van de 3 dagen ; 

• diversen 

•  een pvc rallyplaat (zie hoofding) 
 

 Alle roadbooks volgen de mooie en kronkelige wegen van de Oise. 
 

Voorbehouden en beveiligde parking voor alle deelnemende wagens in de 
ondergrondse  parkeergelegenheid van het hotel  
 
Verwelkomings-aperitief en cocktail stipt om 18.00 u. 
 
Diner in Auberge du Jeu de Paume ***** 
4-gangen diner op basis van half-pension   
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
 
                                 

https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/
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2°maandag  28/08/2023  :  Le Domaine du Château de Chantilly 
 
Uitgebreid ontbijt 
Vrij bezoek van het Kasteel – de Stallen – het Museum van het paard 
Om 11.30u privé demonstratie omtrent het africhten van paarden 
https://chateaudechantilly.fr/ 
 
Te voet naar het kasteel – 800 meter  

 
 
Namiddag-rit naar Compiègne – 50 kms 
 
Halte omstreeks het middaguur aan – « Auberge du Buissonnet » 60750 Choisy au Bac - proeverij 
van een « Caghuse » - lunch - een typisch streekgerecht – inclusief het streekdessert (rabiote) & 
koffies. 
Dranken niet inbegrepen. 
Voorbehouden  privaat parking. 
https://auberge-du-buissonnet.edan.io/ 
 

 
 
Namiddag-rit in Forêt de Compiègne en d’Ernemonville - 85 kms  
 
Terugrit naar het hotel omstreeks 17.00u  
 
Diner in Auberge du Jeu de Paume ***** 
4-gangen diner op basis van half-pension   
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 

https://chateaudechantilly.fr/
https://auberge-du-buissonnet.edan.io/


                                    
 
        

 
 
Contact AM Road Events :  André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71) - 4 -   

                     

3° dinsdag 29/08/2023 : Les Forêts de Compiègne  
 
Uitgebreid ontbijt 
 
Voormiddag-rit naar Compiègne via  Parc d’Hallate – 62 kms  
 
Middaghalte en privé bezoek  aan  het Automobielmuseum van Compiègne.  
Voorbehouden privé parking op de binnenplaats van het museum. 
Rondleiding in het Frans (3) of Engels (1) 
https://chateaudecompiegne.fr/le-musee-national-de-la-voiture 
 
 

 
 
Einde voormiddag-rit    - Forêt de Laigue  - 45 km 
 
Halte omstreeks het middaguur aan Restaurant Chalet du Lac à Pierrefonds  -23 kms 
https://www.chaletdulac-pierrefonds.com/ 
 
 

 
 
Proeverij van de echte Ficelle Picarde – Typisch streekgerecht/salade – desserten (geslagen cake 
gâteau battu Picard) & koffie 
Dranken niet inbegrepen 
Voorbehouden Parking. 
 
Namiddag-rit via Forêt de Retz– 87 kms  
  
Terugrit naar het hotel omstreeks 17.00u  
 
Diner in Auberge du Jeu de Paume ***** 
4-gangen diner op basis van half-pension   
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 

https://chateaudecompiegne.fr/le-musee-national-de-la-voiture
https://www.chaletdulac-pierrefonds.com/
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4° woensdag 30/08/2023 : l’Oise 
 
Uitgebreid ontbijt. 
 
Voormiddag-rit in hry westekijk deel van de l’Oise   – 80 kms 
Halte met bezoek te voet van het dorp  Gerveroy  erkend als één van de mooiste dorpen van 
Frankrijk 
 

 
 
Voorbehouden  privaat 
 
Rit in zuidelijk l’Oise – 25 km 
Halte met bezoek van de stad van Beauvais 
Voorbehouden parking in het stadscentrum   
Veel mogelijkheid om te lunchen. 
 

 
 
Namiddag rit – 52 kms 
 
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u  
Blind Test/Music Quiz – 1e prijs aangeboden door JAGUAR NAMUR QUEVRAIN 
 
Diner in Auberge du Jeu de Paume ***** 
4-gangen diner op basis van half-pension   
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
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5) donderdag 08/09/2022. 
 
Uitgebreid ontbijt en check-out van de kamers. 
 
Einde van de rally. 

                                                               
 

Prijs voor deelname : 
 
Het forfait bedraagt € 2.240.00 per koppel voor het volledig evenement. Single : €,1.645.00, 
Alles is inbegrepen met de uitzondering van de dranken tijdens de middagmalen, alle privé- of 
andere ‘onvoorziene’ aperitieven. 
De totaalprijs per koppel (2 personen) bestaat uit samengevat : 
4 x overnachtingen op “Classic kamer” 
4 x ontbijt  
4 x avondmaal in half-pension – 4  gangen diner 
1 verwelkomingsaperitief op 27/08/2023 
1 voorbehouden en beveiligde ondergrondse parking voor de nacht in hotel l’Auberge du jeu de 
Paume 
1 bezoek aan het kasteel van Chantilly – de Stallen  - het museum van het  
1 privé demonstratie omtrent het africhten van paarden  
1 lunch streekgerecht  – dessert – koffies in Auberge du Buissonnet + voorbehouden parking  
1 privé bezoek aan het Automobielmuseum van Compiègne  
1 lunch streekgerecht  – dessert – koffies in Chalet du Lac te Pierrefonds + voorbehouden parking 
1 Blind Test/Music Quiz  
1 rallyplaat. 
de verblijfstaxen in Frankrijk 
de Organisator Insolventie verzekeringsdekking 
de BA Organisator verzekeringsdekking 
het verschuldigd  belgisch en frans BTW 
 
De mogelijkheid om deze rondrit te maken ten bate van een liefdadigheidswerk welk zich inzet voor de 
strijd tegen kanker  

Een € 1.000 voorschot wordt gevraagd (wegens geëist door uitbaters Auberge du Jeu de Paume en 
andere bezochte gelegenheden). Bij inschrijving te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van AM 
ROAD EVENTS bvba voor 01/03/2023 en het saldo voor 01/08/2023. 
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Elk deelnemer  zal op eigen initiatief verplichtend beschikken over :   
1) een reisannulerings-verzekering  geldig vanaf  01/06/2023. 
2) een persoonlijke bijstands-verzekering . 
3) een voertuig bijstands-verzekering inclusief rapatriëring en 
beschikking over een vervang-voertuig. 
Mogelijke vereiste van een sanitair paspoort (indien vereist) 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum van 50 kamers 

Afsluiten van de inschrijvingen op 01/08/2023. 

The only difference between men and boys is the price of their toys. 

Voor verdere inlichtingen voor en tijdens de rally kan u altijd terecht bij: 

 

         
HOE ZICH INSCHRIJVEN ? 
 
De inschrijving bestaat uit 'n uitnodiging (hier vooraan) en 'n inschrijfformulier/verkoopcontract. Gelieve 
het hieronder inschrijfformulier/verkoopcontract te willen invullen of op de site van AM Road Events + 
dit uit te printen of te scannen. 
Graag dan het inschrijfformulier/verkoopcontract ingevuld en ondertekend met afstand van verhaal in 
hoofde van de organisatoren te willen mailen aan am.road.events@gmail.com of te verzenden per 
post. 
Het gevraagde voorschot van € 1.000 te willen overmaken op BE32 7320 4953 3002 van AM Road 
Events bvba met de referentie ''rallye de Chantilly - JDC'' 
Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om voor- of achteraf het verblijf met één dag te 
verlengen. 
Reservering : enkel en exclusief via l’Auberge du jeu de Paume. 

mailto:am.road.events@gmail.com
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INSCHRIJFFORMULIER/VERKOOPCONTRACT 
Enkel  ondertekende en teruggezonden  inschrijfformulieren  zullen in aamerking komen voor 
deelname  
                              Rally van de Chantilly    : 27 – 28 – 29 – 30 & 31 Augustus 2023 

Naam : …………………………………Voornaam : ……………………JDC lidnummer ............ 
 
Schrijft effectief in voor de rally van Chantilly van 27 t/m 31/08/2023 

Voertuig  :……………………………………………………….. bouwjaar: ………… 

Privaat adres : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………….......... GSM : ………....................... e-mail :………................................. 
Aantal personen : ………....... aantal : kamer :................... 
Inschrijvingskosten : 2.240 € per kamer op basis van 2 personen  -  €1.645.00 voor een single 
bezetting 
Dier toegestand  : 55 eur per dag 
Gift aan het Fonds Jacques Goor : (facultatief): € 10 x 2 personen =…..  € www.fondsjacquesgoor.be 
Bedrag < 40 eur storting op  rekening  J. Goor :n° BE62 0014 0680 6861   
Bedrag >40 eur overschrijving op rekening Koning Boudewijn stichting  n° BE10 0000 0000 0404  met 
vermelding van de gestructureerde ***623/3661/50053*** 
Totaal : € ………………. 
Verbindt zich om het voorschot van € 1.000 te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van AM 
ROAD EVENTS bvba voor 01/03/2023 en het saldo voor 01/08/2023  -  met vermelding ‘’ Rally  
Chantilly - JDC‘’ 
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen 'n eventuele annulatie na 01/06/2023. 
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering ‘’persoons bijstand’’ af te sluiten  
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering '' auto bijstand met repatriëring en vervangwagen'' af te 
sluiten. 
Verbindt zich ertoe het road-book van deze rally van de Chantilly niet ter beschikking te stellen van.  
andere clubs, verenigingen of dergelijke. De deelnemer verklaart afstand te doen van enig verhaal 
tegenover de co-organisatoren AM ROAD EVENTS BVBA en BELGIAN JAGUAR DRIVERS' CLUB  
voor gevallen van ongemak, eventuele materiële schade en/of lichamelijk leed opgelopen vanwege 
deelname aan de Rally van Chantilly. Daarenboven verklaart de deelnemer, door ondertekening van 
dit formulier, dat hij in orde is met deze verzekeringen en technische keuring (indien nodig) van zijn  
Voertuig. 
Adres secretariaat van de rally :  AM ROAD EVENTS BVBA     André-Marie MOUTON       
                                                     Rue Joseph  Wauters 2 
                                                     4520     WANZE.  
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per brief of per mail  of aan: 
am.road.events@gmail.com  
 
 
 
Datum :                                                                                     Handtekening :         

http://www.fondsjacquesgoor.be/
mailto:am.road.events@gmail.com
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De VZW Fonds Jacques Goor die het kankeronderzoek  subsidieert van het De Duve 
instituut, heeft als principe om volledig kosteloos te werken met als gevolg dat de 
giften niet fiscaal aftrekbaar zijn.  

Wij hebben nu met de Koning Boudewijn Stichting afgesproken om toch een fiscaal 
attest te bezorgen voor de giften die jullie zouden willen doen aan het Fonds Jacques 
Goor. 

Daarom moeten jullie deze gift niét storten aan de BVBA AM Road Events maar wèl 
rechtstreeks op de rekening  van de Koning Boudewijn stichting  BE10 0000 0000 
0404 -- Bic BPOTBEB1 met vermelding van de gestructureerde mededeling 
***623/3661/50053***. Op deze manier komt het geld op de rekening van het Fonds 
Jacques Goor en wordt het fiscaal attest nadien opgestuurd. 

Bedrag < 40 eur storting op  rekening BE62 0014 0680 6861  Fonds Jacques Goor 

Bedrag >40 eur overschrijving op rekening Koning Boudewijn – zien supra 

Met bijzondere dank voor jullie steun in de strijd tegen kanker. 

  

              
 
 
                              


