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Informatie over de licenties en inschrijvingen van 2013 

 
Tarieven 
Inschrijving voor een endurance wedstrijd: 50€ per piloot 
Inschrijving voor een close wedstrijd: 70€ per piloot (Alle categorieën kunnen 

hier aan deelnemen) 
Inschrijving voor een endurance wedstrijd tijdens een close wedstrijd op dezelfde 

dag: Gratis voor de piloten van de close wedstrijd en voor de anderen 
bedraagt dit € 25,00 
Licentie voor een jaar, betaald voor 1 april: 150€ (De documenten moeten in 

orde opgestuurd zijn) 
Licentie voor een jaar, betaald na 1 april:250€ (De documenten moeten in 

orde op opgestuurd zijn) 
Licentie per dag: 50€ per piloot 

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie 
Om in orde te zijn met de licentie moet men: 
- Dit document correct ingevuld en getekend, in drievoud opsturen naar het 

volgende adres:  
BJBF 

Ledezijdestraat, 88B 
9340 Lede 

- Bij deze verzending 2 kleuren copies van uw identiteitskaart bijvoegen. 

- De betaling van 150€ voor 1 april 2013 doorvoeren op de rekening van de 
BJBF: 

REKENINGNUMMER    001-5780561-19 
IBAN CODE   BE39 0015 7805 6119 
BIC CODE     GEBABEBB 

 
In het geval van buitenlandse piloten zijn de overdrachtskosten voor hun 

rekening. 

Om een licentie voor een dag te verkrijgen, moet de piloot eveneens deze 3 

ingevulde en getekende documenten doorsturen op de dag van de wedstrijd. 

 

Garanties van de licentie 

In geval van overlijden:   15000€ 

In geval van permanente invaliditeit:  15000€   (Engelse franchise van 5%)   

Medische kosten:    2500€   (Franchise van 100€) 

Niet inbegrepen in de garanties:  Ongevallen opgelopen buiten het 

beoefenen van de Jetski activiteiten, 

inclusief alle activiteiten georganiseerd 

door het BJBF, trainingen en competities. 

Bij deze accepteer ik de voorwaarden opgenomen in dit document. 

Naam en voornaam van de piloot: ………………………………………. 

Datum en handtekening:  ……. / ……. / 2013 


