
 

 

 

 

 

Praktische inlichtingen: Corvette Track Day Spa-Francorchamps 
 
Elite Car Club S.A., stelt u voor om uw Corvette op het mooiste circuit van de wereld te rijden of om 

eenvoudigweg naar ons te komen terugkeren om de andere eigenaars die dezelfde hartstocht delen 

dan u te ontmoeten. 

  

Datum 

 

Op maandag  19 maart 2012 van 8:00 tot 18:00 

 

  

Plaats 

 

Circuit van Spa-Francorchamps  (Belgïe) 

Infos betreffend toegang  : http://www.spa-francorchamps.be/nl/toegang.php?lg=nl 

Toegang P1 (parking 1) volgen Paddock (max. 2,30m hoogte). Pijlen ELITE `CAR CLUB EVENT' volgen.  

Een uitgebreid parkeerterrein (tegenover de F1 paddocks) zal voor Nissan GTR en Z gereserveerd 

worden. 

 

Programma 

 

  

08:00 - 09:00  Ontvangst  in onze prive paddock 

08:30   Algemene briefing van de piloten 

09:00 - 12:00  Runs van de ochtend (non stop) 

12:00 - 13:00  Lunch 

13:00 - 18:00  Runs van het 's middags (non stop) 

 

  

Aanbod        

 

 

Formules Corvette Club Belgium 

leden 

Niet leden 

Inscrijving  1 GT /1 piloot catering inbegrepen 

met open toegang aan de circuit 

 

450 eur 500 eur 

Box F1 verhuur (beperkt aanbod) 

 

175 eur 175 eur 

Inscrijving of 1 bij persoon , catering inbegrepen  

 

65 eur 65 eur 

  

 
 



Inbegrepen : 

 

Toegang tot onze prive paddock 

Beschikbare technische bijstand 

Full catering aanbod :  

Ontbijt op de stand  

Lunch : koud en warm buffet, frisdranken 

Open bar en snacking (9:00 tot 18:00) 

 

  

De inschrijvingen zijn mogelijk : 

  

Per mail (bij voorkeur):  info@elitecarclub.eu 

Per telefax via het formulier in bijlage : +32 87 88 12 88 

  

Contact : Pascal Marivoet +32 485 210 538 

 

  

Wij kunnen eveneens u verschillende oplossingen van restauratie en overnachten  van 18 en 19 

maart voorstellen.  Aarzelt niet om ons te raadplegen. 

 

  

 

Betaling :  

 

Banque BGL – BNP Paribas 

IBAN :  LU84 0030 2470 3813 0000 

BIC : BGLLLULL 

Pascal Marivoet 

80A rue de Kehlen 

L-8295 Keispelt 

 

 

Aandacht bij de betaling : altijd  in mededeling de naam, voornaam en de plaat van het ingeschreven 

voertuig aangeven. 

 

Voorwaarden 

 

Inschrijving en betaling vóór 1ste maart 2012   

 

Betaling aan de reservering = bevestigde inschrijving want aantal strikt beperkte plaatsen.  Vanaf 

ontvangst van uw betaling zullen wij u een bevestiging alsmede alle praktische informatie toesturen. 

Verplichte helm voor iedereen (piloot en passagiers) 

Maximum 103 Db (controle aan de toegang van het circuit  worden verricht) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORVETTE DAY SPA-FRANCORCHAMPS : 19 MAART 2012 

 

INSCRIJVING FAX FORMULAIR !! 1 blad per ingeschreven wagen aub !! 
(In grote letters invullen aub) 

 

NAAM: ………………………………………………………………….VOORNAAM : ……………………………………………………… 

ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PC : ……………………………………………… STAD : …………………………………………………………………………………………. 

EMAIL : ……………………………………………………………………….GSM : ……………………………………………………………. 

GEBOORTEDATUM : …………………………………………………LAND (woonplaats) : ……………………………………….. 

MERK & TYPE………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PLAAT : ………………………………………………………………… 

DEELNEMER  2 (NAAM + VOORNAAM)……….……………………………………………………………………………………….. 

DEELNEMER  3 (NAAM + VOORNAAM)……….……………………………………………………………………………………….. 

Besteld de volgende formule en betaald vandaag de totaal bedrag op de volgende bank rekening : 

Banque BGL – BNP Paribas 

IBAN :  LU84 0030 2470 3813 0000 

BIC : BGLLLULL 

Pascal Marivoet, 80A rue de Kehlen, L-8295 Keispelt 

 

Formule Bedrag Aantal Totaal 

Inscrijving  1 GT /1 piloot catering 

inbegrepen met toegang aan de circuit 

 

€  € 

Box F1 verhuur (beperkt aanbod) 175 €  € 

Inscrijving   of 1 bijpersoon,  catering 

inbegrepen  

65 €  € 

 

Totaal bedrag € 

 

 

 

HANDTEKENING VOOR AKKOORD 

……………………………………………… 

 

TE FAXEN OP NR +32 87 88 12 88 voor 1ste maart 2012   


