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Informatie tarieven en kosten GK4 Kart Series 2018
Tarieven 2018
GK4


Klassen Honda Cadet; Mini Parilla; IAME X30 Cadet, Junior, Senior; Rotax Max Junior,
Senior, Master
1 weekend wedstrijd: training op zaterdag € 45,00; race op zondag € 145,00; totaalbedrag
€ 190,00



Klasse Open Schakel
1 weekend wedstrijd; totaalbedrag voor de training op zaterdag en race op zondag € 135,00



Klasse Formula Honda 9 PK
1 ééndaagse wedstrijd op zaterdag: totaalbedrag voor de training en race € 100,00

BEKC - Endurance Racing 4Teams – 2-uurs teamrace
 1 ééndaagse wedstrijd op zaterdag; training € 45,00; race € 150,00; totaalbedrag € 195,00
 Speciaal tarief voor de race Venray op zondag; € 290,00 totaalbedrag voor training en twee
2-uursraces
Overige kosten en betalingsvoorwaarden
 Verzekeringspremie € 70,00 per rijder voor het hele seizoen; dagkaart € 40,00 per rijder per
losse deelname.
 Administratiekosten € 50,00 eenmalig per seizoen; ingeval van een eerste enkele deelname
kan dit bedrag in twee etappes worden betaald; € 25,00 bij eerste en tweede inschrijving
 Stroom drie wedstrijden, Mariembourg en twee keer Genk afname via organisatie verplicht;
€ 20,00 per raceweekeinde twee dagen
 Latere betaling of betaling a contant uitsluitend in overleg.
 Ingeval van afspraak contante betaling wordt het inschrijfbedrag verhoogd met € 25,00.
 Bij inschrijving voor twee of meer wedstrijden vooruitbetaling van twee wedstrijden en
trainingen, de eerste en laatste van het seizoen.
 De betaling dient uiterlijk 14 dagen na bevestiging inschrijving te zijn bijgeschreven op
hieronder genoemd bankrekeningnummer.
 Houdt u aub rekening met de termijn van aantal werkdagen.
 Per afgezegde/niet deelgenomen wedstrijd wordt een bedrag van € 90,00 in rekening
gebracht, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend.
Voor de klassen Open Schakel en Formula Honda 9 PK is dit bedrag gesteld op € 45,00.
 Deelname aan de collectieve ongevallenverzekering is verplicht voor deelname aan de races.
Bankgegevens
AKRT-BEKC VZW
Boomsesteenweg 613, 2610 Wilrijk, Antwerpen (B)
IBAN BE66 7330 4150 7643
BIC KREDBEBB
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