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O Ik rijd mee met de toertocht. 
O Ik neem mijn oude werktuig mee, dit is een: ....................................................................... 
 
O  Ik demonstreer de volgende stationaire motor(en): ............................................................ 
 
O Ik ben aanwezig op de O.P.A.Barbecue.  
O Ik neem één introduce mee.     Deelnametarief: Euro 15,-  
 
Belangrijk:  
Een ieder rijdt mee en parkeert zijn/haar voertuig voor eigen risico. Dit houdt in dat de Stichting O.P.A. 
geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade, geleden op welke manier dan ook.  
De stichting, bestuursleden, sponsors, vrijwilligers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die een deelnemer of bezoeker van het evenement ondervindt of veroorzaakt. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zichzelf en zijn tractor, tijdens de toertocht, maar ook op het O.P.A. Evenementterrein. 
Dit geldt tevens voor uw werktuigen, stationaire motoren of andere attributen. Wij vertrouwen op uw begrip en 
medewerking.  
Het is in uw eigen belang en in het belang van uw mede weggebruiker(s) dat u volledig verzekerd bent. 
Onverzekerde tractoren mogen niet deelnemen aan de O.P.A. Trekkerdag en worden automatisch 
uitgesloten van deelname, bij ontbreken van geldige verzekeringspapieren van de betreffende tractor. U dient 
een geldig verzekeringsbewijs van de trekker waarmee u deelneemt aan de toertocht op de O.P.A. 
Trekkerdag, en ook op het evenementterrein op, 25 mei 2017 te kunnen overleggen. Indien u meerdere 
trekkers, machines en/of andere werktuigen op O.P.A. Trekkerdag wilt tonen aan het publiek, dan geldt 
hiervoor eveneens dat u hiervoor een geldig verzekeringsbewijs/bewijzen bij u dient te hebben en kunt laten 
zien indien hierom wordt gevraagd. Deelname geschiedt voor eigen risico. 
 
O  Ik verklaar hierbij dat mijn aanwezige tractor(en) en ander materiaal, aanwezig op de O.P.A.-dag 

volledig is verzekerd en dat ik de volledige tekst op dit formulier heb doorgelezen en akkoord ga met de 
voorwaarden. 
 
Handtekening:       Datum: 
.......................................................................  ……………………………………………………….. 
Het volledig ingevulde deelnameformulier incl. een geldig kopie van het verzekeringsbewijs, versturen  
aan: O.P.A. Oldtimers Parade Aanslingeren 

t.a.v. Mrs M. Looman 
Odiliastraat 13, 3417 BG Montfoort 

 (ALLEEN deelnameformulieren voorzien van een handtekening en geldig kopie verzekeringsbewijs 
worden geregistreerd).  
Mailen kan ook: stuur inschrijfformulier, incl. geldig verzekeringsbewijs naar info@opatrekkerdag.nl. 
 
Sluitingsdatum inschrijving: 7 april 2017 
Na deze datum worden er geen inschrijvingen geaccepteerd. Inschrijven op de O.P.A.-dag is NIET mogelijk. 

 
Naam:............................................................................................................................................... 
 
Adres:............................................................................................................................................... 
 
Postcode/Woonplaats: .................................................Telnr.:......................................................... 
 
E-mail: ..........................................................................Mobiel nr.: ................................................. 
 
Tractormerk: ........................Type: ........................PK: ....................Bouwjaar................................ 
NB.: Alleen tractoren tot en met bouwjaar 1970 kunnen meerijden met de toertocht. 
 
Bijzonderheden:............................................................................................................................... 


