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Amsterdam, 14 oktober 2016 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Ook dit jaar kunt u op 2e Kerstdag uw Porsche uitlaten in de Zandvoortse duinen. De traditionele anti-
kerstverveling staat open voor alle Porsche Clubleden in Nederland, op uitnodiging van de NPC. 
  
Programma:  
 

11:00 uur:  opening inschrijving in Mickey’s Bar op het Circuit Park Zandvoort. 
11:50 uur:  sluiting inschrijving 
12:00 uur:  de eerste groep gaat rijden. 
12:30 uur:  opening 2e inschrijving voor de laatkomers 
16:00 uur:  sluiting van de baan.  
 

Na 16:00 uur kunnen we gezamenlijk, onder het genot van een aperitiefje afsluiten waarna u, indien 
nodig, weer op tijd bij familie of vrienden aanwezig kunt zijn voor het diner. 
  

 
 
Informatie ten behoeve van deelname: 
Deelname aan het vrij rijden geschiedt geheel op eigen risico. Genodigden zijn alle leden van de 
Nederlandse Porsche clubs. Iedereen die deelneemt dient vooraf de vrijwaring in te vullen en te 
ondertekenen bij de organisatie. 
 

Voordat we de baan op gaan krijgt u een sticker die duidelijk zichtbaar op de auto aangebracht dient 
te worden, conform de instructie. We rijden in principe in groepen, afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. Deelnemers kunnen worden ingedeeld in groepen o.b.v  rijervaring.   
 

Alleen Porsches mogen rijden. De groepen rijden om de beurt, telkens gedurende 30 minuten. 
Bestuurder en eventuele dubbelstarter vallen in dezelfde groep qua ervaring (de minst ervarene is 
bepalend, dit ter beoordeling van de sportcommissaris van de NPC). Voorafgaand aan het rijden 
wordt een briefing gehouden. Iedere deelnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. 
   

LET OP: schade aan de auto of aan de baan zijn altijd voor eigen rekening. 
 
Veiligheid: 
In verband met de veiligheid moeten de volgende noodzakelijke regels in acht genomen worden: 

 elke inzittende is verplicht een helm te dragen en in de gordels te zitten. 
 voor kinderen jonger dan 12 jaar is het niet toegestaan in de auto mee te rijden.  
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Kosten:  
 

Het evenement kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling. Daarom is een vroegboek-
korting van kracht: 
 

Inschrijven en betalen voor 1 november     € 200,00 per auto  
Inschrijven en betalen vanaf 1 november tot en met 30 november   € 250,00 per auto 
Inschrijven en betalen vanaf 1 december     € 300,00 per auto  

 

De kosten voor dit sportieve en gezellige evenement dienen voor de vermelde termijn te zijn voldaan.  
 

De Inschrijving sluit 17 december 2016 
  
LET OP: wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, wordt u niet toegelaten op het circuit. 
 

De betaling dient voor de vermelde termijn te zijn voldaan op IBAN: NL57 ABNA 0555 9468 86 ten 
name van Porsche Club Holland met omschrijving Anti Kerst Verveling. 
 

In tegenstelling tot andere jaren geldt geen korting als u op de dag zelf nog inschrijft, maar dient u € 
350,00 contant af te rekenen. Om een dergelijk evenement tot een succes te maken zijn ‘vooraf 
inschrijvingen’ nodig, die het aangaan van de financiële verplichtingen mogelijk maken.  
 
Afzeggingen:  
Bij afzeggingen na de vermelde inschrijf- en betaaltermijnen geldt geen recht op restitutie.  
 
Inschrijven: 
Inschrijven via de website: www.porsche-club-holland.nl (zie de home page),  
of via de onderstaande link. 

 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland 
en de Sportcommissie van de Nederlandse Porsche Club, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter PCH 

 
 
 
 
 
 
 

 Inschrijven 
Anti-Kerstverveling 2016 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/8C60867BD58A8777C125804C002E9CB4?EditDocument

