Aanvraagformulier voor digitaal
aanvragen van Trainingsbewijs 2016

Aanvragen en betalingen worden altijd via het verenigingssecretariaat ingediend.
De aanvraag dient binnen 24 uur na invulling digitaal ingediend te worden bij MON, anders vervalt de
dekking. De kosten van dit trainingsbewijs bedragen € 75, - inclusief creditcardpas. Voor toelichting en
verdere voorwaarden verwijzen wij naar de achterzijde van dit formulier. Let op: Crosscertificaat verplicht!
Dit formulier s.v.p. invullen en aankruisen waar nodig.
 Ja

Ik ben in het bezit van een Crosscertificaat:

 Neen

Achternaam aanvrager: ________________________________ Roepnaam : _____________________
Adres

: __________________________________________

Postcode

: ________ ____ Woonplaats

Nationaliteit: ________

: __________________________ Prov.: _____

Tel: ________________ Mobiel: 06- __________________ Geb. datum : _____________ Geslacht: M / V
Email: ______________________________________________________________________________
Transpondernummer (alleen indien van toepassing) : _________________________________________
Motormerk / cc-inhoud: ________________________ / __________ cc
 Ik wil een trainingsbewijs voor de klasse:

______________________________ (zie achterzijde formulier)

en vraag dit trainingsbewijs aan via vereniging: ______________________________________
 Ja, ik wil een abonnement op het bondsblad Motorsportnieuws en betaal € 15,- extra
Nieuwsbrief MON:  Ontvang ik al

 Ja, wil ik ontvangen

 Neen, wil ik niet ontvangen

U dient zich ervan bewust te zijn, dat motorsport een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt.
Niet gedekt zijn aanspraken op letsel en materiele schade als gevolg van het deelnemen aan een training of
wedstrijd. De aansprakelijkheid van MON wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt
uitbetaald. Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de
reglementen van MON.
Datum: _____________________________
Handtekening:
___________________________________
 Voor minderjarigen (ongehuwden beneden de 18 jaar) is de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger
verplicht.

Aanvraagformulier trainingsbewijs:
Dit formulier is ook bestemd voor direct gebruik tijdens clubtrainingen, club- en regiowedstrijden of in de Vrije
klasse tijdens bondswedstrijden.
Alleen indien dit formulier binnen 24 uur na invulling en ondertekening door aanvrager is ontvangen op het
bondskantoor van MON, kunnen ná acceptatie door de verzekeringsmaatschappij, direct rechten worden
ontleend aan dit trainingsbewijs.
Dit trainingsbewijs is tevens bewijs van lidmaatschap van de vereniging MLN (Motorsport Leden
Nederland).
De kosten voor een trainingsbewijs geldig van 1 januari t/m 31 december 2016 bedragen:

Volwassenen (vanaf 18 ) : € 75,00

Jeugd (5 t/m 17 jaar): € 75,00

Het trainingsbewijs is geldig tijdens:
- Clubtrainingen (op alle officieel voor motorcross goedgekeurde circuits)
- Clubwedstrijden (mits een dekkingsbewijs is afgegeven door MON)
- Regiowedstrijden (mits een dekkingsbewijs is afgegeven door MON)
- Vrije klasse op officiële bondswedstrijden van MON, waarbij trainingsbewijshouders ter plaatse een
aanvullende PO dekking van € 10,00 dienen af te sluiten.
- Offroad ritten/wedstrijden (mits een dekkingsbewijs is afgegeven door MON)
De aansprakelijkheid van MON wordt beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald.
De trainingsbewijzen worden zo spoedig mogelijk na verwerking van de aanvraag door MON toegezonden aan
het secretariaat van de vereniging waar de aanvraag werd ingediend.

Cross certificaat: Voor rijders die vanaf

2011 geen start-of trainingsbewijs MON hebben gehad is het
meesturen van een geldig Cross certificaat verplicht! Als er géén Crosscertificaat is bijgevoegd bij de aanvraag,
dan wordt er geen trainingsbewijs uitgegeven.

Pasfoto: Bij alle aanvragen dient u een recente pasfoto bij te voegen, aan de achterzijde voorzien van uw naam.
De pasfoto niet aan de aanvraag vast nieten s.v.p. Een trainingsbewijs wordt pas door MON uitgegeven, nadat
alle benodigde gegevens zijn ontvangen.

Leeftijden voor afgifte trainingsbewijs (Min. leeftijd: 5 jaar)
50cc Minimotoren
Quad standaard
Quad special
Zijspan jeugd
65cc Kleine wielen
65cc Grote wielen
85cc Kleine wielen
85cc Grote wielen
MX 2 Jeugd 125cc

:
:
:
:
:
:
:
:
:

05 t/m 08 jaar (1)
05 t/m 13 jaar (2)
09 t/m 16 jaar
08 t/m 17 jaar
07 t/m 10 jaar
08 t/m 11 jaar
10 t/m 13 jaar
12 t/m 15 jaar
13 t/m 17 jaar

Alle soloklassen
Damesklasse
Quad Junioren
Quad Sen/Nat/Inters
Zijspan
Bromfietsklasse
Pitbikes

:
:
:
:
:
:
:

vanaf 15 jaar
vanaf 15 jaar
vanaf 14 jaar
vanaf 15 jaar
vanaf 15 jaar
vanaf 11 jaar
vanaf 11 jaar

(1) 50cc minimotoren en (2) quad standaard: Bij eerste aanvragen voor deze klassen dienen ouders van
rijders een uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van een geldige ID kaart bij te voegen vanwege de
absolute minimumleeftijd van 5 jaar.
Milieumat: Iedere houder van een startbewijs of trainingsbewijs van MON is verplicht tijdens (club)
trainingen en wedstrijden gebruik te maken van een door MON goedgekeurde milieumat.

Bondsblad “Motorsportnieuws”
Met “Motorsportnieuws” blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van motorcross via
o.a. wedstrijdverslagen, nieuwsitems, achtergrondartikelen en interviews. Daarnaast treft u de meest recente
wedstrijdkalender aan, zodat u weet waar u tijdens de jeugdwedstrijden kunt deelnemen. Tegen een geringe
meerprijs van € 15,00 kan Motorsportnieuws besteld worden. Verzending naar het buitenland kost € 15,00 per
jaar extra.

