
                                                 
 

UITNODIGING VERSPUI RALLY 2016 
 

Velen van U zijn de trotse bezitter van een oldtimer (auto/bromfiets/truck), cabriolet of motorfiets. 

Vaak komt het door drukke werkzaamheden er niet van om deze van stal te halen en er mee te 

gaan toeren. Bovendien is het veel gezelliger om met meerdere liefhebbers een rit te rijden. 

 

Op zaterdag 11 juni organiseert Garage Verspui haar vijfde toerrit. We willen deze dag samen met U 

(en/of uw chauffeurs) en uw speciale vervoermiddel een gezellige rit rijden. Voor deze gelegenheid 

is er een route uitgezet van plm. 120 kilometer om in een rustig tempo van de omgeving te kunnen 

genieten. Uiteraard  zullen we u met onze bekende service ondersteunen, mocht onverhoopt uw 

vervoermiddel er minder zin in hebben dan U. Onderweg is een geschikte locatie uitgezocht om lijf 

en ledematen te ontzien en aan te sterken voor de terugreis. 

 

Programma: 

11.00 uur    Vertrek bij Garage Verspui 

 

13.00 uur   Aankomst rustpunt 

 

16.00 uur   Aankomst Garage Verspui 

 

Na afloop van de rit is er nog uitgebreid de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en 

drankje met elkaar na te praten. 

 

We hopen op vele enthousiaste aanmeldingen zodat we er samen een gezellige dag van kunnen 

maken ! Het maximale aantal deelnemende voertuigen is 100 stuks. 

Schrijf U daarom bijtijds in middels het inschrijfformulier. Dit kunt U faxen naar: 0183-581288 of 

mailen naar hans@verspui.nl. Graag ontvangen we uw inschrijving voor 1 juni as. 

 

Geen geschikt vervoermiddel? U bent natuurlijk van harte welkom om al deze mooie, leuke of 

aparte vervoermiddelen te komen bekijken ! 

 

 

We zien U graag op 11 juni aanstaande ! 

 

Met vriendelijk groeten, 

 

Garage Verspui  

 

 



                                                        

                                            
 

INSCHRIJFFORMULIER VERSPUI RALLY 2016 

 

Naam deelnemer  :   ____________________________________________________                                  

 

Firmanaam   :   ____________________________________________________     

                                                                                                                            

Aantal personen  :   ____  

 

Adres    :   ____________________________________________________ 

 

Postcode/Woonplaats :   ____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer (mobiel) :   ____________________________________________________ 

 

Email    :   ____________________________________________________ 

 

Voertuig    :   ____________________________________________________ 

 

Kenteken   :   ____________________________________________________ 

 

 

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of 

diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers tijdens deze toerrit. 

Deelnemer verklaart dat het voertuig waarmee hij/zij deelneemt APK gekeurd is en in een technisch 

verkeersveilige staat verkeert. Verder dient het voertuig minimaal WA verzekerd te zijn.  

Verder wordt de deelnemer geacht dat hij/zij zicht houdt aan de verkeersregels. 

 

Deelname van motorfietsen kan beperkt worden door het beperkt aantal voorrijders.  

Indien je voorrijder kunt/wilt zijn geef dit dan even aan bij je inschrijving ! 

 

 

Akkoord, 

 

 

 

Datum : _________________________              Handtekening : ____________________________ 

 


