
 

AANSLUITINGSFORMULIER (BIS)      2015 
  

 

Naam:  Voornaam:  

Straat:  Nummer:  Bus: 

Woonplaats:  Postcode:  Land:  

Geboortedatum: Telefoon: 

Rijksregisternummer: 

Emailadres: 

Hoofdvergunning bij :  

 
Gewenste licentie (aankruisen wat past) 
 
 Categorie A Renner van 17 tot 39 jaar, geboren tussen 1998 en 1976 

 
 Categorie B Renner  van 40 tot 49 jaar, geboren tussen 1975 en 1966 

 Categorie C 
Renner van 50 tot 57 jaar, geboren tussen 1965 en 1958 
Of mits toelating van het bestuur. 

 Categorie D 
Renner van 58 tot 64 jaar, geboren tussen 1957 en 1951  
Of mits toelating van het bestuur. 

 Categorie E Renner vanaf 65 jaar, geboren tot en met 1950 
Afwijkingen worden niet toegestaan. 

 Cat. Dames Rijden bij cat. D indien geen aparte wedstrijd voorzien 
 

 

 Kostprijs van alle vergunningen: 25 Euro (rugnummer inbegrepen) 
 

Deze vergunning is bedoeld aan ICF renners die een vergunning hebben van een andere ICF vereniging buiten 
WAOD. Deze vergunning geeft de mogelijkeid om deel te nemen aan de WAOD kampioenschappen. Aan deze 
vergunning is geen verzekering gekoppeld buiten de WAOD-wedstrijden.  
 
De licentie wordt pas afgeleverd na betaling van het verschuldigd bedrag, hetzij rechtstreeks bij de 
koersleiders, hetzij door overschrijving via de bankrekening WAOD - Zottegem op het nummer 
(IBAN) BE36 0682 0593 6481. (BIC) GKCCBEBB 
 

Het aansluitingsformulier dient verstuurd naar 
Vandeputte Rik – Leeuwerikstraat 6 / 1 - 9620 Zottegem of afgegeven aan de koersleiders. 
 

De renner verklaart kennis te nemen van het reglement van de renner en zich te schikken naar alle 
reglementen van WAOD vzw Wielerbond Openbare Diensten. 
 

Handtekening van de renner, 
 

 

  
Betalingsbewijs voor de renner. 

Naam van de renner  ...........................................................................................  Categorie  .......   

Vergunning betaald te  ...................................................................  aan  ................................................  

Datum & handtekening van de WAOD-afgevaardigde 

W.A.O.D. v.z.w.  

Zetel 
Leeuwerikstraat 6 bus 1 – 9620 Zottegem 

Tel. 09 360 95 68 – fax 09 360 95 62 

vandeputte.rik@portima.be Wielerbond Openbare Diensten 
 

 

 
 


