T
Zaterdag 16 maart 2013

THE NATIONAL ROAD and TRACK DAY

Bij Master Switch, zijn wij als het ware, een beetje ‘connected car’ !
Dit is de reden waarom wij hebben besloten om in het begin van het nieuwe seizoen 2013 een multidisciplinair minievent te organiseren die zonder twijfel het imago van de automobiel tegoed komt maar ook vooral de vele fervente
liefhebbers.
Inderdaad, we hebben de kans gekregen, dankzij een vriendschappelijke samenwerking met ROADBOOK , om de eerste
NATIONAL ROAD and TRACK DAY, die plaatsvindt zaterdag 16 maart 2013 te Francorchamps en omstreken te
organiseren, in het kader van de dag van de ‘Open Pitlane’ van onze vrienden Alain Defalle en Vincent Collard.
Als gepassioneerde van de automobiel heeft u de keuze uit verschillende activiteiten : een volledige dag toegang tot het
circuit van Spa-Francorchamps, of een volledige dag bijscholing Roadbook lezen met een didactisch gedeelte en een
praktische proef Regularity rally, of een dag autobeheersing

Een dag voor zowel oude als nieuwe moderne wagens.

Met ons programma, à la carte, kunt u opteren voor één van de volgende mogelijkheden :



Initiation or Introduction to Regularity

Het programma ziet er als volgt uit :
09 :00 – 10 :00
10 :00 – 13 :00
13 :00 – 15 :00
15 :15 – 17 :30
18 :00 – 19 :00

Ontvangst van de deelnemers
Theoretische les ‘Regularity’
een Nederlandstalige klas o.l.v Georges Van Oosten en een Franstalige klas o.l.v Alain Lopes
Lunch + toegang tot de piste met uw eigen wagen
Praktische oefening : Regularity Rally (+/-100 km)
Debriefing + Pricegiving + Farewell drink

Prijs :

les + catering : 210 Euros BTW inbegrepen / persoon
Toegang tot het circuit : 240 Euros BTW inbegrepen / wagen

BONUS :

voor de ingeschreven deelnemers een doop op het circuit met een race wagen
en onze Nationale kampioen Marc DUEZ achter het stuur.
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Track Day

Toegang tot de piste met uw wagen, of oldtimer, of racewagen van 09 :00 tot 18 :00 uur met een onderbreking van
12 :00 tot 13 :00 uur.
U kan de piste berijden volgens uw eigen planning en naar eigen tempo en dit gedurende de ganse dag.
Prijs :



450 Euros, BTW inbegrepen / wagen

Stage Anti slip

1-dag durende antislip cursus op de piste van de school voor automobiel beheersing RACB.
Deze stage kan u doen met uw eigen oldtimer of met een van de wagens van de school.
09 :00 – 10 :00
10 :00 – 13 :00
13 :00 – 15 :00
15 :15 – 17 :30
18 :00 – 19 :00

Ontvangst van de deelnemers
Cursus automobiel beheersing ( NL en FR) ( Maximum 25 personen, first in, first serve)
Lunch + toegang tot de piste met eigen wagen
Automobiel beheersing ( part 2)
Farewell Cocktail

Prijs :

All In

450 Euros BTW inbegrepen / persoon

Gelieve in te schrijven met formulier in bijlage.
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THE NATIONAL ROAD and TRACK DAY 2013
Entry Form
Naam : …………………………………………………………………………Voornaam : …………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postnummer : ………………………………………………………………… Stad : ………………………………………………………………………

TRACK DAY

 Ik wens mijn wagen in te schrijven voor de Track Day te Francorchamps zaterdag 16 Maart 2013.
- Ik zal een helm dragen op het circuit.
- Mijn passagier en ikzelf zullen het afstand van verhaal tekenen.
- Ik schrijf het bedrag van 450 €* (BTW incl.) over op rekening IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB van
Master Switch bvba, Louiselaan 47 te 1050 Brussel
- Mijn auto : ……………………….……………… Jaar : …………………………………. Kentekenplaat : ………………………..
* De catering ‘s middags is niet inbegrepen in de prijs
INITITIATION DAY

 Ik wens in te schrijven :
Mr./Mevr./Mej ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voor de initiatie cursus Regularity. Deze omvat de theoretische cursus, de lunch en de praktische oefening (rally) in de
namiddag. Optionneel de toegang tot het circuit van Spa-Francorchamps !
- Mijn passagier en ikzelf tekenen beiden het afstand van verhaal die ons wordt overhandigd in het begin van de
namiddag.
- Ik schrijf het bedrag van ……..… x 210 € (BTW incl.) / persoon of ………... x 240 € (BTW incl) / wagen over op
rekening IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB van Master Switch bvba, Louiselaan 475 te 1050 Brussel
- Mijn auto : ……………………….……………… Jaar : …………………………………. Kentekenplaat : ………………………..
ANTI SLIP SCHOOL

 Ik wens in te schrijven :
Mr./Mevr./Mej …………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. …………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. …………………………………………………………………………………..
Mr./Mevr./Mej. …………………………………………………………………………………..
Voor de eendaagse cursus « automobiel beheersing ».
Deze omvat de theoretische lessen, de lunch en de eventuele toegang tot het circuit van Spa-Francorchamps !
Ik schrijf het bedrag van 450 € (BTW incl.) / persoon over op rekening IBAN BE35 7320 2193 0337 ; BIC CREGBEBB van
Master Switch bvba, Louiselaan 475 te 1050 Brussel
- Mijn auto : ……………………….……………… Jaar : …………………………………. Kentekenplaat : ………………………..
INVOICE

 Ik wens een factuur op naam van : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BTW : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opgemaakt te………………………………………………, de ………/………/2013. Handtekening …………………………………………..

