
 

 
 

Aanmeldingsformulier Bontekoerace 26 en 27 oktober 2019 
 
 
Naam schip  :……………………………………………………………..….……… 
 
Naam schipper :………………………………………………………………………… 
. 
Adres   :………………………………..…………………………....…….…… 
 
Postcode  :……………  Woonplaats:……………………………..…….……… 
  
Tel.nr. Schipper voor WhatsApp berichten aan deelnemers: 06-………..…………….…             
  
E-mailadres  :…………………………………………………………….….….…… 
 
Website  :…………………………………………………………..…….……… 
  

Gegevens schip voor identificatie: 
 
Type schip  :…………………………………………. 
 
Lengte schip  :………………………………………… 
 
Aantal masten :    1       2      3   omcirkelen wat van toepassing is 
 
Kleur van de romp :………………………………………… 
 
Marifoon  :………………………………………... 
 
Eventueel zeilteken of –nummer :………………………………………… 
 
Nadere bijzonderheden  :…………………………………………  
 
 
Aansprakelijkheid en verzekering  
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie RvW 4 Besluit om 
wedstrijd te zeilen. De Bontkoecommissie, de WSV Hoorn, noch enige andere bij de organisatie 
van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke 
vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan 
ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden. 
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid met een minimumdekking van 1.500.000 euro per gebeurtenis. 
 

        



 
Naam beeld en portretrecht 
Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de 
sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen 
goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te 
maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt 
vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek 
 
 
Privacy 
Door in te schrijven voor dit evenement, verleent de inschrijver de organiserende autoriteit(en) 
toestemming om persoonlijke gegevens, zoals opgegeven bij de inschrijving, op te slaan en te 
verwerken. 
Deze toestemming geldt tevens voor het opslaan en publiceren van de uitslagen met 
bemanningsnaam(en) en bootnaam. 
De persoonlijke gegevens zullen niet met anderen gedeeld worden. De inschrijfgegevens en 
uitslagen zullen minimaal een jaar bewaard blijven, doch niet langer dan voor de organiserende 
autoriteit(en) noodzakelijk. 
 

 
Het inschrijfgeld bedraagt €75,-- voor tjalken en klippers en €60,-- voor visserij- en klassieke 
schepen. Het inschrijfgeld dient vrijdagavond 25 oktober a.s. bij de inschrijving in Het 
Schippershuis te worden voldaan. 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaren schipper en bemanning op de 
hoogte te zijn van het feit dat deelname plaatsvindt voor eigen risico, RvW 4. 
Aanmeldingsformulieren voor 19 oktober a.s. sturen naar  
Annemieke Hoogenboezem, Lijster 61,1715HC Spanbroek  
of mailen naar: info@bontekoerace.com 

 
 

 
De eigenaar/schipper verklaart te zijn gehouden aan de RvW, de Wedstrijdbepalingen 
en alle andere regels, die op dit evenement van toepassing zijn. 
 
 
 
 
 
 
Datum: ………………   Handtekening schipper: 


