
VERZEKERINGSSTROOK DAGVERGUNNING
Gelieve dit strookje in DRUKLETTERS ingevuld af te geven aan de inschrijvingen

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………

Straat: ……………………………………………………………………………………….. Nr.: ……………….

Postcode: ……………………… Plaats: ……………………………………… Geslacht:………………

E-mailadres:…………………………………………………………………………
@............................................

O aanvinken indien u niet  op de hoogte wenst gehouden te worden van de activiteiten van Cycling Vlaanderen

O  VTT Afstand:…………………………………

O  Cyclo Afstand:………………………………..

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………

OPGELET: deelnemen met een dagvergunning kan maximaal tot de leeftijd van 75 jaar.
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Waarom geen lid worden van Cycling 
Vlaanderen?
Geniet van onderstaande voordelen:
o fietsverzekering 24u/24 en 7d/7
o cycling.be houdt je op de hoogte
o korting op tochten van  Cycling 
Vlaanderen
o terugbetaling door jouw mutualiteit 
Vul online het inschrijvingsformulier in: 
http://recreatie.dewielerbond.be 
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