
Uw inschrijving kunt u sturen of faxen naar: 

Maus Gatsonides Trophee ‘Kraantje Lek Revival’ 6e editie 
E-mail: info@tourdemillevirages.nl of via de website: www.tdmv.nl / octane.nl 

Indien u uw e-mailadres opgeeft zal de bevestiging sneller naar u opgestuurd kunnen 
worden. Uw gegevens zullen confidentieel en eenmalig gebruikt worden. 

Inschrijving 5 maart 2023  

Kraantje lek, uitsluitend voor automobielen t/m bouwjaar 1954, of een automobiel waar 
Maus Gatsonides in gereden heeft. Er is een lijst met modellen bij de organisatie op te 
vragen. Ook deelt de organisatie enkele ‘wildcards’ uit als het een bijzondere automobiel 
betreft. 

U kunt zich alleen inschrijven door de ingesloten inschrijving volledig en leesbaar in te vullen. 
Een onvolledig ingevulde inschrijving kunnen wij niet verwerken. Per inschrijving kunt u slechts één 
equipe inschrijven (kopiëren is toegestaan). Telefonisch reserveren is mogelijk. Het maximum 
aantal deelnemers is 20 en inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en is pas 
definitief na ontvangst van uw betaling. Deelnemers aan eerdere edities hebben in de 
toekomst voorrang bij inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. Ook 
degenen die niet geplaatst kunnen worden ontvangen hierover zo spoedig mogelijk 
bericht. Deelname wordt alleen gegarandeerd indien binnen 1 maand na uw inschrijving een 
voorschot van 175 euro is voldaan. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om 
inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Automobielen die al een keer eerder 
hebben deelgenomen of voldoen aan eerdergenoemde criteria genieten de voorkeur. 

De kosten voor een driver bedragen € 305* (inclusief de KL edition Suixtil Polo Rio twv 105 euro. 
Tevens ontvangt u het routeboek en rallystickers. Inclusief versnaperingen, ontvangst, lunch en 
afsluitend diner / hapje en drankje in Kraantje Lek. Wij serveren geen alcohol! 

De kosten voor een navigator bedragen € 165 (inclusief de special edition Suixtil polo twv 105 
euro). 

• Alleen bij inschrijving van driver en navigator kunt u zich ook inschrijven zonder 
de twee Suixtil poloshirts, de totale inschrijvingskosten worden dan met € 105 
verlaagd: 

   Prive deelname: 1 equipe (2 pers.) zonder shirts: 365 euro 

Zakelijk: 1 equipe (2 pers.) zonder shirts: 400 euro ex 21% btw, netwerkbijeenkomst 

Bij betaling voor 1 november 2022 krijgt u 5% korting op uw inschrijfkosten. De annuleringskosten 
bedragen tot 1 december 2022 € 175. Bij annulering na 1 december 2022 bent u het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd. U kunt wel, zonder extra kosten, iemand anders in uw plaats laten 
deelnemen.  

Per equipe krijgt u van de organisatie een identieke herdenkingsmunt zoals deze in 1948 door 
Maus aan zijn deelnemers werd uitgereikt. Mocht u een tweede exemplaar willen ontvangen dan 
bedragen deze kosten slechts 35 euro inclusief gravering. 
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Aansprakelijkheid 
De organisatie verplicht zich tot het uitzetten van een route die zonder overtreding van enige wettelijke 
bepaling kan worden uitgevoerd. De deelnemer is verplicht zich in het kader van deze rit aan alle plaatselijke 
bepalingen te houden en zal zorg dragen voor keuring en verzekering van zijn/haar voertuig. Deze rit is 
nadrukkelijk geen wedstrijd. Bij twijfel zal de deelnemer bij zijn verzekeraar na moeten gaan of door deelname 
aan deze rit zijn/haar dekking gevaar loopt. De deelnemer vrijwaart de organisatie door inschrijving van iedere 
aansprakelijkheid.  

Automobiel:  
Type: 
Kenteken: 
Bouwjaar: 
Bijzonderheden: 

Gaarne foto van uw automobiel meesturen en een foto van u en uw eventuele 
navigator. 

Naam chauffeur ………………………………………….. m/v  
Voorletter(s)……………………………………. 
Postadres: …………………………………….. 
Postcode: …………………………………….. 
Plaats: …………………………………….. 
Telefoon:……………………………………………… Fax: …………………………. 
E-mail: …………………………………….. 
Speciale wensen/dieet: …………….. 
Polomaat: 

Naam navigator …………………………………………..  m/v  
Voorletter(s)……………………………………. 
Postadres: …………………………………….. 
Postcode: …………………………………….. 
Plaats: …………………………………….. 
Telefoon:……………………………………………… Fax: …………………………. 
E-mail: …………………………………….. 
Speciale wensen/dieet: …………….. 
Polomaat: 

Factuuradres:……………………………………….. 
Bedrijf:………………………………………………… 


