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LEES ALVORENS U DIT FORMULIER INVULT HET REGLEMENT GOED DOOR! 

www.de-cor.nl/optocht 

Carnavalsvereniging: 

Motto: 

Tijdens de optocht moet onderstaande persoon aanwezig zijn 

Voorzitter / contactpersoon: 
Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Mobiel nr.: 
E mail adres: 

Bank gegevens: t.n.v.:
Hierop wordt het prijzengeld naar overgemaakt 

Categorie: 

☐ 1 – Jeugd (5 t/m 14 jaar) ☐ 4 – Kleine wagens
☐ 2 – Individuelen en duo’s ☐ 5 – Grote wagens
☐ 3 - Groepen

Aantal deelnemers: Kinderen < 11 jaar: ☐ Nee ☐ Ja, Aantal: 
Aantal keer deelgenomen: 

Locatie bouwplaats: 

Afmetingen creatie in m: Hoogte: Breedte: Lengte: 
Opmerkingen: 

Verkeersregelaar(s) benodigd voor op- & afbouwen: ☐ Nee   ☐ Ja, aantal: 

Creatie wordt voortbewogen door: 
☐ Tractor ☐ Auto ☐ Geen voertuig
☐ Anders n.l.:

Gegevens chauffeur: 
Naam: 

Mobiel nr.: 
Chauffeur dient aanwezig en bereikbaar te zijn nabij het voertuig na het betreden van de opstelplaats. 

Muziek: ☐ Nee ☐ Ja Act: ☐ Nee ☐ Ja

Verzekeringsgegevens: 
Polis nr.: 

Maatschappij: 

Ondergetekende verklaart dat het motorvoertuig wat deelneemt aan de carnavalsoptocht tenminste W.A. verzekerd is (kopie polis overleggen bij 
inschrijven) en dat de bestuurder van het voertuig beschikt over een geldig & geschikt rijbewijs (kopie aanleveren bij inschrijving). De COR neemt in 
deze geen enkele aansprakelijkheid op zich. Tevens tekent u voor ontvangst en kennisneming van het optocht & veiligheidsreglement 
(www.de-cor.nl/optocht) en het AVG Beleid (https://de-cor.nl/privacybeleid/). 

Datum: 
Handtekening: 

Naam: 
Dit formulier kan volledig ingevuld en ondertekend per mail worden ingezonden aan: optocht@de-cor.nl voor 

de inschrijf dag of persoonlijk worden ingeleverd tijdens de inschrijf dag. Meer info op www.de-cor.nl 
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