
 

 

 

 

BELGIAN HISTOROIC VEHICLE ASSOCIATION VZW 
 
AANVRAAG BEHVA RALLY PASS  
De RALLY PASS is voor een gans jaar vanaf de datum van de aanvraag. 

Naar aanleiding van het hoofdstuk 2 'Voorwaarden om deel te nemen'  van de Voorschriften voor de organisatie van 
historische regelmatigheidswedstrijden (VOHR), dient elke piloot en copiloot titularis te zijn van een 'RALLY PASS'.  
Deze RALLY PASS omvat een verzekering 'BA Gemotoriseerde Sportieve Risico's - Collectief Gemeen Recht' 
onderschreven door BEHVA voor al de piloten en copiloten bij de verzekeringsmaatschappij AXA N.V. - polis nr. 
010.730.151.190.  
 
Vul dit formulier in.  Verstuur het ondertekend ter attentie van BEHVA via:   

- de post : BEHVA vzw, Buro & Design Center Esplanade 1 – Postbox 51 (loc 215b) – 1020 Brussels 
- - e-mail:  sec@behva.be  
- online via www.behva.be rubriek Historische Rally's / Rally Pass 
 
(invullen in hoofdletters aub)  

□ Mr  □  Mevr  □ Juffrouw  Identificatienummer bij de BEHVA = _____________________ 

 
Naam: ________________________________________________________________________________________ 
(familienaam van de vrouw indien ze gehuwd  is) 

 
Voornaam:  ____________________________________________________________________________________  
 
Adres :    ________________________________________________________________ nr. : ______ bus : _______  
 
Postcode  : __________ Gemeente :________________________________________________________________  
 
GSM  :   ____________________________Tel. :___________________________ Fax :_______________________ 
 
E-mail :       ____________________________________________________________________________________  
 
Geboortedatum: ___/___/_____ Geboorteplaats : ________________ Rijksregisternummer : ___________________ 
 

Nationaliteit :       □ BE   □ LU   □ FR   □ NL   □ D   □ GB  □ Andre ___________________________________ 

 

Lid van een club aangesloten aan de BEHVA:   □ Ja   □ Neen 

 
Zo ja, welke club : _______________________________________________________________________________ 
 
Betalingsvoorwaarden: 
 

Piloot / Copiloot is lid van een club aangesloten aan de BEHVA:     □ 40,00 EUR 

Piloot / Copiloot is Supporter van de BEHVA:       □ 40,00 EUR 

Piloot / Copiloot is geen lid van een club, noch Supporter bij de BEHVA:    □ 60,00 EUR 

Rally Pass Junior = Piloot / Copiloot jonger dan 25 jaar oud:     □ 20,00 EUR 

 

□ BNP Paribas Fortis      

 IBAN BE83 0012 6534 7115     
 BIC GEBABEBB 
 
Gelieve nota te nemen dat de verzekering pas van toepassing is na betaling van het volledige 
  
Datum en handtekening voor akkoord : _____/_____/20_____ 


