Meedoen aan dit evenement?
Meld je eenvoudig aan
Ben je lid?
Ja/Nee

Do you want to participate?
Please apply
Are you a LRCH member?
Yes/No (if not you pay an additional EUR 75 fee to be a member in
2020

Type deelnemende Land Rover
"i" Met welk type Land Rover nemen jullie deel aan de 4D Challenge? Dit
is van belang bij de indeling van een aantal rijvaardigheidsproeven.
Series 88 | Series 109 | Defender 90 | Defender 110 | Defender 130 |
Freelander | Discovery | Range Rover

Land Rover Type
"i" What type of Land Rover are you going to use during the 4D
Challenge. This is important for some of the 4x4 trial stages.
Series 88 | Series 109 | Defender 90 | Defender 110 | Defender 130 |
Freelander | Discovery | Range Rover

Kenteken Land Rover
"i" Wat is het kenteken van de Land Rover waarmee je aan de 4D
Challenge meedoet?

License plate Land Rover
"i" What is the license/number plate of the Land Rover you are going to
use during the 4D Challenge.

Zwemvaardigheid
"I" Het is van belang dat beide deelnemers goede zwemmers zijn.
Bijvoorbeeld tijdens kanoën of tijdens het oversteken van een
beek/riviertje.
Ja, wij zijn beiden goede zwemmers | Ja, één van ons is een goede
zwemmer | Nee, geen van ons beiden is een goede zwemmer

Swimming
"i"Participants need to be able to swim. For instance during kayaking or
crossing water.

Medische Bijzonderheden
Zijn er medische bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet
worden?
"i" Zijn er medische bijzonderheden, die invloed op jullie deelname
kunnen hebben? Geef dat hier svp kort weer. In geval van twijfel zullen
wij contact met jullie opnemen. Indien niet van toepassing dit ook graag
aangeven.

Medical particulars
Are there medical issues we ned to know of?

Team Captain - 4D Wedstrijdshirts
Welke shirtmaat heb je
"i" Elke deelnemer krijgt van ons een aantal wedstrijdshirts. Geef s.v.p.
De gewenste maat aan.
Smal | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |

Team Captain - 4D Challenge shirts
What is the size of your shirt
"i" Each participant will get some 4D Challenge shirts. Please state the
size you need
Smal | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |

Teamgenoot - 4D Wedstrijdshirts
Welke shirtmaat heb je
"i" Elke deelnemer krijgt van ons een aantal wedstrijdshirts. Geef s.v.p.
De gewenste maat aan.
Smal | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |

Team Mate - 4D Challenge shirts
What is the size of your shirt
"i" Each participant will get some 4D Challenge shirts. Please state the
size you need
Smal | Medium | Large | X Large | XX Large | XXX Large |

Yes, we both are good swimmers | Yes, one of us is a good swimmer |
No, we both are not able to swim

"i" In case of any medical issues, please specify. In case of doubt from
our side, we will get in touch with you. In case of no medical issues, we
also like to know.
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Teamgenoot - Man / Vrouw
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.
Man
Vrouw

Team mate - Male/Female
"i" Please pay attention, to first state the information of your team mate

Teamgenoot - Voornaam
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - First name
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Achternaam
Achternaam (en tussenvoegsel)

Team partner - Last name
Lastname (and infix)

"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot -Geboortedatum
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Date of birth
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Adres en Huisnummer
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - home address and house number
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Postcode
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Postal code
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Woonplaats
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Residence
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Land
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Country
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - E-mailadres
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Teamgenoot - Email adress
"i" Please first state the information of your team mate

Male
Female
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Teamgenoot - Mobiel telefoonnummer
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Cell phone number
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Noodgevallen - Naam
Naam van de thuisblijver
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Emergency - Name
Who do we call in case of emergency?
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Noodgevallen - Mobiel telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer van de thuisblijver
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Emergency - Cell phone number
What cell phone nummber do we call in case of emergency?
"i" Please first state the information of your team mate

Team captain - Noodgevallen - Naam
Naam van de thuisblijver
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Emergency - Name
Who do we call in case of emergency?
"i" Please first state the information of your team mate

Teamgenoot - Noodgevallen - Mobiel telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer van de thuisblijver
"i" Let op: Vul eerst de gegevens van je teamgenoot in, je eigen
gegevens vragen we onderaan in dit formulier.

Team partner - Emergency - Cell phone number
What cell phone nummber do we call in case of emergency?
"i" Please first state the information of your team mate

Factuur (met BTW)
Wil je alleen voor de tweede termijn een factuur, of voor het
totaalbedrag?
"i" Het is mogelijk om voor beide termijnen een BTW factuur te
ontvangen. Let op: De eerste termijn moet altijd direct online betaald
worden.
Ja
Ja - Graag een factuur voor beide termijnen
Nee -Alleen een factuur voor de tweede termijn is voldoende

Invoice and VAT
Do you want an invoice for the second installment only, or for both of
them?
"i"We can provide an invoice for both installments including VAT. Please
take notice, that the first installment (EUR 400) has to be paid online
directly.
Yes
Yes - Please for both installments
No - For the second installment only, is OK

Factuur - Naam
Invoice - Name
Persoons- of bedrijfsnaam
Person or company name
"i" Geef aan op welke naam de factuur moet worden opgesteld. Graag
"i"Please state the name correctly. Changes later on are not possible.
direct de juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet veranderen.
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Factuur - Adres en huisnummer
Invoice -Adress and house number
"i" Geef aan op welk adres de factuur moet worden opgesteld. Graag
"i" Please state the adress and number correctly. Changes later on are
direct de juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet veranderen. not possible.
Factuur - Postcode
"i" Geef aan op welke postcode op de factuur moet staan. Graag direct
de juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet veranderen.

Invoice - Zip Code
"i" Please state the zip code correctly. Changes later on are not possible.

Factuur - Woonplaats
Geef aan welke woonplaats op de factuur moet staan. Graag direct de
juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet veranderen.

Invoice - Residence
"i" Please state the residence correctly. Changes later on are not
possible.

Factuur - Land
Geef aan welk land op de factuur moet staan. Graag direct de juiste
gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet veranderen.

Invoice - Country
"i" Please state the country correctly. Changes later on are not possible.

Factuur - e-mailadres
Geef aan naar welk e-mailadres de factuur moet worden verzonden.
Graag direct de juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet
veranderen.

Invoice - Email adress
"i" Please state to which email adress the invoice may be send. Changes
later on are not possible.

Opmerkingen BTW factuur
Heb je aanvullende opmerkingen voor het opmaken van de factuur
Geef aan of er nog verdere informatie van belang is voor de factuur.
Graag direct de juiste gegevens vermelden, wij kunnen dit later niet
veranderen.

Invoice - Remarks
Any remarks concerning preparing the invoice?
"i" Please state additional info for the invoice if needed.

Aanbrenger nieuw team
Breng je als deelnemer een geheel nieuw team aan? Geef aan wie dat
zijn.
"i" Neem je zelf deel in 2020 en breng je een geheel nieuw team aan,
waarvan geen der leden eerder heeft meegedaan? Je ontvangt dan een
bonus ter waarde van EUR 50.

New team reward
Do you recommend a completely new team to apply. Please state their
names.
"i" In case you are a competitor in 2020 yourself and you recommend
another completely new team to apply also, you will receice a EUR 50
reward.

Algemene Voorwaarden LRCH 4D Challenge
Lees en/of download hier de Algemene Voorwaarden LRCH 4D
Challenge
"i" Je vindt hier alleen de Algemene Voorwaarden. De
wedstrijdvoorwaarden LRCH 4D Challenge 2020 worden uitgereikt
tijdens de Kick Off (circa twee maanden voor het evenement).
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden LRCH 4D Challenge

General Conditions LRCH 4D Challenge
Please read and or download the LRCH 4D Challenge General
Conditions
"i" Please find and download here the PDF with our LRCH 4D Challenge
General Conditions
I agree with the LRCH 4D Challenge General Conditions
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Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Land

Adres
Postcode
E-mailadres
Mobiel telefoonnummer
Woonpplaats

First name
infix
Lastname
Birth date
Please note that default "Nederland" is shown as a country. Please click
and you pick your country in the list. This choice is also directing to the
proper method of payment (online banking or credit card)
home address and house number
Zip code
Email adress
Cell phone number
Residence
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