
REGISTRATIE GIMNEE 2019 
Reglement 
 
Piloot vrienden, 
 
Velen van jullie vertrouwen ons. Met de toename van de aanvragen van jaar tot jaar, zijn we genoodzaakt om 
een gedragslijn vast te stellen om iedereen een gelijke kans te geven. Hieronder vindt u de 
registratieprocedure voor onze editie 2019. 

Bedankt voor uw begrip 

 Registratie: vanaf 10 maart, 10 uur tot 60 machines + 5 reserves (één machine per registratie en per 
bemanning). 

 De formulieren 2019 zijn via de site beschikbaar op 10 maart. Er worden slechts 2019 documenten in 
aanmerking genomen. Als u vorige formulieren gebruikt, wordt uw zet nihil; we zullen uw aanvraag 
voor registratie niet kunnen overwegen. 

    De volgende documenten worden verzonden naar het e-mailadres inscription19@proximus.be  of 

naar het volgende postkantoor adres:  NEW’S MOBS Quartier des Rippels, 17 5680 Gimnée : 

De documenten:  
o Formulier 2019 ondertekend 
o Ouderlijke toestemming voor minderjarigen 
o Kopieën van dubbelzijdige ID-kaarten 
o Bewijs van betaling (kennisgeving banktransactie) 

 Om contacten te vergemakkelijken en een ontvangstbevestiging te sturen, is een e-mailadres vereist. 

 Toutes les questions, concernant les inscriptions, doivent être adressées à l’adresse mail renseignée 
pour l’envoi des divers documents listés ci-dessus.  

 Geen registratie via een bericht aan een derde partij of boeking wordt geaccepteerd. 

 Betaling: € 60 per chauffeur op de New'S Mobs-rekening: BE79 0004 2903 4333, BIC BPOTBEB1. Dit 

kan worden verwacht om vertragingsproblemen van de banken te voorkomen. Als het betalingsbewijs 

niet binnen 10 werkdagen na uw aanvraag tot betaling van de bedragen leidt, zijn wij verplicht om de 

registratie van de bemanning te controleren. 

 De registratie wordt gevalideerd na ontvangst van de volgende documenten: formulier 2019 (indien 

nodig met toestemming van de ouders), identiteitskaart en betaling. Als een van de 3 criteria 

ontbreekt, is de registratie opgeschort en ongeldig. 

 In het geval van te veel registratiebestanden, wordt de volgorde van aankomst van de volledige 

bestanden in aanmerking genomen om te beslissen. 

 Een document geadresseerd aan een ander adres (mail of post) wordt niet in aanmerking genomen. 

 Registratie en machinenummer worden gevalideerd per retourzending (vandaar het belang van een 
duidelijk leesbaar e-mailadres). 

 In het geval dat er betalingen zijn gedaan, maar de bemanning niet kan worden vastgehouden of 

gedwongen te worden verbeurd, wordt de terugbetaling onverwijld gedaan. 

 In het geval van een pakket, bedankt dat u het onmiddellijk meldt om uw plaats aan een 

reservebemanning te geven. 

 

Deze bewerkingen duren slechts enkele minuten. Bedankt voor het respecteren van deze procedure, het zal 

bijdragen aan een betere organisatie van de registraties en zal zorgen voor een gelijke behandeling van de 

toepassingen van inscriptie. 
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