Toelatingsvoorwaarden tot het toetreden in onze club
VERPLICHTINGEN :
1)

Toegang hebben tot het Internet voor het raadplegen van de rubriek « LEDEN »

2)

Verplicht in het bezit zijn van een E-Mail adres, zodanig wij u kunnen contacteren.
Bij ieder nieuw informatie, zal u een mail ontvangen waar u verzocht wordt rubriek “leden” te consulteren.

3)

In het bezit zijn van een scooter van het merk Piaggio en bij voorkeur een Vespa.

4)

Van een cilinder inhoud van minstens 125cc. ( Toegang verlenen tot de autosnelwegen ).

5)

In regel zijn met al de wettelijke bepalingen en de regelgeving in krachten voor het rijden hier in België
en in de andere landen van de Europese Gemeenschap. Meer bepaald voor de meerder tochten die wij
maken in clubverband en de jaarlijkse verplaatsingen naar World Vespa Day.
Speciaal, worden de verplichtingen geëist om in regel te zijn ten opzichte van :
Het rijbewijs, de inschrijving van het motorvoertuig, de verzekering en technische voorwaarden waaraan
al de scooters moeten aan voldoen waarmee u zich doet toetreden tot of zou circuleren bij een deelname
aan een activiteit met het Vespa Club Brussel. De bewijzen van deze verplichtingen hierboven, moeten kunnen
voorgelegd worden en geleverd bij de aanvraag tot de toetreding !

6)

Het dragen van de helm voor de piloot alsook voor de passagier is verplicht aan elke verplaatsing in scooter.

7)

Aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gedaan en ondertekend alsook met een kopij van al de gevraagde
bewijsstukken van de vereist documenten en gevoegd bij de vraag naar onderstaand adres.

8)

Zich kwijten van het nodige inschrijvingsgeld voor het volledige jaar vanaf de inschrijving.

9)

Een stage van zes maand aanvaarden. Bij wangedrag of het niet naleven van de richtlijnen binnen de
club, zou de stagiaire zich onmiddellijk kunnen te zien uitsluiten en uitgewezen lid van de club worden.
Hij zal een vergoeding terugkrijgen alleen in geval van uitsluiting door de club, van een bedrag van maximum
het equivalent aan de helft van de betaalde bijdrage van zijn inschrijvingsgeld terugkrijgen en natuurlijk niet
meer toegang hebben tot de rubriek « leden » en aan informatie gereserveerd voor leden.

10)

De Voorzitter en leden van het Comité behouden zich het recht om een aanvraag te weigeren van ieder die
aan één van deze bovenvermelde verplichtingen niet voldoet of niet gevuld word.

11)

Eenmaal toegelaten als stagiaire lid van Vespa Club Brussel, zal deze ingelicht worden en in het kortst
termijn van al de activiteiten alsook het nodige paswoord krijgen dat toegang verleent tot de rubriek “leden”.
De stagiaire zal onmiddellijk volwaardig lid worden na de welbepaalde stage periode.

Giuseppe Zoccolo
Voorzitter van Vespa Club Brussel
www.vespaclubbruxelles.be

VESPA CLUB BRUSSEL
Aansluitingsformulier
IDENTITEIT PILOOT
Naam :
Geboortedatum :

Voornaam :
Plaats :

IDENTITEIT CO-PILOOT
Naam :
Geboortedatum :

Voornaam :
Plaats :

ADRES
Straat :
Nr :
Bus :
Postcode :
Plaats :
Privé telefoon :
Gsm :
Fax :
E-mail VERPLICHT – Geen aansluiting mogelijk zonder een E-MAILADRES
E-Mail :

VOERTUIG
Merk :
Type :

Jaar :

Nummerplaat :
Cilinderinhoud :

Aansluitingsdatum
Bijdrage :

Piloot = 34 € /jaar met Copiloot = 46 € /jaar

Het eerste jaar is er een bannier van de club en een sticker begrepen in de bijdrage.
Alle volgende jaren bedraagt de bijdrage: Piloot = 27€/jaar...met Co-Piloot = 34€/jaar.
Formulier terugsturen aan :
Zoccolo Giuseppe – 92 tuinbouwstraat – 1082 Brussel

De ondergetekende bevestigt geldig verzekerd te zijn en dat de moto en de gebruiker
in regel zijn met de Belgische wetgeving en ontlast de comiteitsleden van de
Vespa Club Brussel van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade
veroorzaakt voor, tijdens, of na alle vergaderingen, uitstappen in groep en
wandeltochten of enige deelneming aan een concentratie of een motorallye.
Brussel, de
Handtekening met vermelding, gelezen en goedgekeurd.

