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Kuifje rally 
Zondag 4 September 2016 

 

OPGELET: om aanvaard te worden moet het voertuig (auto of motorfiets) absoluut voorkomen in een van de krant 
van Kuifje en moet het dus opgenomen zijn in de lijst van “in aanmerking komende voertuigen” (zie kopie als bijlage) of 

in de lijst op onze internetsite www.tintin.com  
 

Inschrijvingsformulier 

(enkel  geldig indien vergezeld van een recente foto van het voertuig) 
Ik, ondergetekende, wens mij kandidaat te stellen voor de Kuifjerally en aanvaard de beslissing van 

het selectiecomité waartegen geen beroep mogelijk is. 

 

Kandidaat 

Naam:………………………………………. Voornaam:……………………………………… 
Firma:……………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………... 

Postcode:…………………. Plaats:……………………. 
BTW:…………………………………… 

Tel. :……………………………… Fax :…………………………… 

GSM :……………………………………… 

E-mailadres:………………………………………… 

 

Voertuig  

auto /motorfiets 

Merk:………………………………………………………………………………... Model:…………………………………………..……………………….. 
Cilinderinhoud:……………     Bouwjaar:…………… 

Nummerplaat:………………….. 

Type (schrappen wat niet past): Berline – Coupé – Roadster – Cabriolet – Competitie – motorfiets -zijspan 
 Andere (specificeer) :…………………… 

Kleur:…………………………………………… 

Accessoires t.o.v. basismodel (extra lampen, open dak, en dergelijke): 

 

Relatie tussen het voertuig en de strip (gegevens van de publicatie, naam van het verhaal, enzovoort): 

Jaar Nr Pagina Stripverhaal  Eventuele opmerking 
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Overeenkomst tussen het voertuig in het stripverhaal en dat van de deelnemer: 

 

 Type Model Kleur Bouwjaar Accessoires 

Stripverhaal      

Mijn voertuig      

 

Inschrijving: 

 

De inschrijving wordt aangeboden (1 voertuig + 2 personen) 

Het aantal van deelnemers wordt beperkt. De organisator heeft dus het recht om de inschrijvingen 

op enig moment te stoppen. 

 

Dit omvat: 

 

� Inschrijving op de Kuifjerally en BA-dekking organisator. 

� Ontbijt  

� Maaltijd ‘smiddag (Hergé Museum) + lidkaart van de Vrienden van het museum ( waarde: 50€). 

� Deelneming aan de gelijkeniswedstrijd. 

� Gratis toegang in de tent van de stripfeest. 

� Overhandiging van een souvenir. 

� Rallyplaat & roadbook. 

 

 

Ik neem er kennis van dat: 

 

• Een verkleding op het thema “stripverhaal” wordt verplicht (even symbolisch). 

• Mijn wagen moet vanaf aankomst op Paleisplein tot 18u, ter plaats blijven. 

• Onze naam en beeld zouden kunnen gepubliceerd zijn, met bestemming redactioneel of promotie 

gebruiken, van de rally ofwel van de stripfeest, zonder andere specifiek mondeling of geschrift 

akkoord.  

• ik zal een bevestiging ontvangen of een weigering van mijn aanvraag.  

 

 

Opgemaakt te……………………………op…………………… Handtekening  

 (“gelezen en goedgekeurd”) 
 

 

FORMULIER voor 15/8/2016 TERUG TE STUREN (alleen de 60ste eerste wagens zullen aanvaard 

worden) :  

PER MAIL:testacoda.organisation@gmail.com 

PER POST: zie hieronder 

 


