Inschrijver(s):
1e Initialen + Achternaam:

Inschrijfformulier CLUBRITJE CLR 0
ECHTERNACH 22 t/m 25 maart 2018

Arrangement

4 dagen/3 nachten à € 395 p.p.
Toeslag Busje: € 50 p.p.

2e Initialen + Achternaam:

Straat - Huisnr.:

1-Ps kamers
+ € 30 p.p.

Deelnemersnummer:

(Niet invullen)

Aantal Pers.:

Man/vrouw:

Soort Bedden:

 2/Duo
 1/Solo
 .... -ps.

 Heren
 Dames
 Mixed

 Geen voorkeur
 1-Grand Lit (2-prs. bed)
 2 apart opgemaakte bedden

Als kamer s.v.p.:  2-Pers  1-Pers  1-Pers.(stand.)/ 1-P: ruimer*

Postcode - Woonplaats- (Land):

* 1 persoon op 2-pers.kamer: Extra toeslag!

Speciale wensen & bijzonderheden s.v.p. hieronder vermelden:

Tel. privé:

GSM-nr:

2e persoon GSM-nr:

T.b.v. van de kamer (ligging/etage):
T.b.v. dieet/soort voedsel:
B.v. invalide-hernia-lift-hond-brandangst Vegetariër (wat eet u wel?),
geen varkensvlees e.d.

..........................................

Is/wordt:  Donateur  Begunstiger of is:  Huisgenoot /  Gastrijder

(s.v.p. aantal personen ook aangeven)

Inschrijven kan alleen indien de bestuurder OF de navigator NRS Begunstiger of
Donateur is (of wordt), of als huisgenoot of als gastrijder staat ingeschreven.
Begunstigers betalen bij deelname aan evenementen een toeslag, Donateurs niet!
Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

Vervoer:
 Rijdt mee per eigen auto:
x Via een TOMTOM-Routeboek

 Ook graag Bol-Pijl-Routeboek *
 Ook graag kaartleestrajecten *

Betalingen
Auto: (Merk en Type)

d.d.: ................................................

* Indien aangeboden, zie folder!

Kenteken :

...........................

 Wij haken zo nu en dan ook
graag even bij het busje aan

Bouwjaar :
Autokleur :

...........................

Restitutie alleen bij annulering binnen
2 weken na aanmelding/reservering
Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
 INEENS, uiterlijk 4 weken voor vertrek
T.n.v. NRS NL55 RABO 0391 6264 77
Of ING-België: BE04 3200 8370 7131

...........................

 Wil gratis meerijden in het Senioren-busje
met (aantal personen/zitplaatsen):

Aantal:

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De
NRS kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor enig gevolg van deelname aan het evenement of
voor enig beroep op hulpverlening door vrijwilligers.

Bijdrage in (hotel)kosten chauffeur à € 50 p.p.


Inschrijver(s):
1e Initialen + Achternaam:

Handtekening & Datum:

(AAN)BETALINGEN
 De verplichte AANBETALING à € 95
per PERSOON is HEDEN overgemaakt
Datum van de betaling (Invullen verplicht!)

Inschrijfformulier CLUBRITJE CLR 1
MONSCHAU & AHRDAL 2 t/m 6 mei 2018

Tel.
+31 (0)226 342 559
FAX +31 (0)226 342837

nrs.autorecreatie@
planet.nl
www.autorecreatie.nl

Arrangement

5 dagen/4 nachten à € 495 p.p.
Toeslag Busje: € 50 p.p.

Straat - Huisnr.:

NRS, Reiger 65
1722 DS
ZUID-SCHARWOUDE





2e Initialen + Achternaam:

.............................................

1-Ps kamers
+ € 24 p.p.

Deelnemersnummer:

(Niet invullen)

Aantal Pers.:

Man/vrouw:

Soort Bedden:

 2/Duo
 1/Solo
 .... -ps.

 Heren
 Dames
 Mixed

 Geen voorkeur
 1-Grand Lit (2-prs. bed)
 2 apart opgemaakte bedden

Als kamer s.v.p.:  2-Pers  1-Pers  1-Pers.(stand.)/ 1-P: ruimer*

Postcode - Woonplaats- (Land):

* 1 persoon op 2-pers.kamer: Extra toeslag!

Speciale wensen & bijzonderheden s.v.p. hieronder vermelden:

Tel. privé:

GSM-nr:

2e persoon GSM-nr:
..........................................

Is/wordt:  Donateur  Begunstiger of is:  Huisgenoot /  Gastrijder

T.b.v. van de kamer (ligging/etage):
T.b.v. dieet/soort voedsel:
B.v. invalide-hernia-lift-hond-brandangst Vegetariër (wat eet u wel?),
geen varkensvlees e.d.
(s.v.p. aantal personen ook aangeven)

Inschrijven kan alleen indien de bestuurder OF de navigator NRS Begunstiger of
Donateur is (of wordt), of als huisgenoot of als gastrijder staat ingeschreven.
Begunstigers betalen bij deelname aan evenementen een toeslag, Donateurs niet!
Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

Betalingen

Vervoer:
 Rijdt mee per eigen auto:
x Via een TOMTOM-Routeboek

 Ook graag Bol-Pijl-Routeboek *
 Ook graag kaartleestrajecten *

Auto: (Merk en Type)

(AAN)BETALINGEN
 De verplichte AANBETALING à € 95
per PERSOON is HEDEN overgemaakt
Datum van de betaling (Invullen verplicht!)
d.d.: ................................................

* Indien aangeboden, zie folder!

Kenteken :

...........................

 Wij haken zo nu en dan ook
graag even bij het busje aan

Bouwjaar :
Autokleur :

...........................
...........................

 Wil gratis meerijden in het Senioren-busje
met (aantal personen/zitplaatsen):

Bijdrage in (hotel)kosten chauffeur à € 50 p.p.

Aantal:

Restitutie alleen bij annulering binnen
2 weken na aanmelding/reservering
Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
 INEENS, uiterlijk 4 weken voor vertrek
T.n.v. NRS NL55 RABO 0391 6264 77
Of ING-België: BE04 3200 8370 7131
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De
NRS kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor enig gevolg van deelname aan het evenement of
voor enig beroep op hulpverlening door vrijwilligers.

Handtekening & Datum:
.............................................

NRS, Reiger 65
1722 DS
ZUID-SCHARWOUDE
Tel.
+31 (0)226 342 559
FAX +31 (0)226 342837

nrs.autorecreatie@
planet.nl
www.autorecreatie.nl
Form jan. 2018

Inschrijver(s):
1e Initialen + Achternaam:

Inschrijfformulier CLUBRITJE CLR 2
MOEZEL/Cochem 30 mei t/m 3 juni 2018

Arrangement

5 dagen/4 nachten à € 545 p.p.
Toeslag Busje: € 50 p.p.

2e Initialen + Achternaam:

Straat - Huisnr.:

1-Ps kamers
Geen toeslag!

Deelnemersnummer:

(Niet invullen)

Aantal Pers.:

Man/vrouw:

Soort Bedden:

 2/Duo
 1/Solo
 .... -ps.

 Heren
 Dames
 Mixed

 Geen voorkeur
 1-Grand Lit (2-prs. bed)
 2 apart opgemaakte bedden

Als kamer s.v.p.:  2-Pers  1-Pers  1-Pers.(stand.)/ 1-P: ruimer*

Postcode - Woonplaats- (Land):

* 1 persoon op 2-pers.kamer: Extra toeslag!

Speciale wensen & bijzonderheden s.v.p. hieronder vermelden:

Tel. privé:

GSM-nr:

2e persoon GSM-nr:

T.b.v. dieet/soort voedsel:
T.b.v. van de kamer (ligging/etage):
B.v. invalide-hernia-lift-hond-brandangst Vegetariër (wat eet u wel?),
geen varkensvlees e.d.

..........................................

Is/wordt:  Donateur  Begunstiger of is:  Huisgenoot /  Gastrijder

(s.v.p. aantal personen ook aangeven)

Inschrijven kan alleen indien de bestuurder OF de navigator NRS Begunstiger of
Donateur is (of wordt), of als huisgenoot of als gastrijder staat ingeschreven.
Begunstigers betalen bij deelname aan evenementen een toeslag, Donateurs niet!
Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

Vervoer:
 Rijdt mee per eigen auto:
x Via een TOMTOM-Routeboek

 Ook graag Bol-Pijl-Routeboek *
 Ook graag kaartleestrajecten *

Betalingen
Auto: (Merk en Type)

d.d.: ................................................

* Indien aangeboden, zie folder!

Kenteken :

...........................

 Wij haken zo nu en dan ook
graag even bij het busje aan

Bouwjaar :
Autokleur :

...........................

Restitutie alleen bij annulering binnen
2 weken na aanmelding/reservering
Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
 INEENS, uiterlijk 4 weken voor vertrek
T.n.v. NRS NL55 RABO 0391 6264 77
Of ING-België: BE04 3200 8370 7131

...........................

 Wil gratis meerijden in het Senioren-busje
met (aantal personen/zitplaatsen):

Aantal:

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De
NRS kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor enig gevolg van deelname aan het evenement of
voor enig beroep op hulpverlening door vrijwilligers.

Bijdrage in (hotel)kosten chauffeur à € 50 p.p.


Inschrijver(s):
1e Initialen + Achternaam:

Handtekening & Datum:

(AAN)BETALINGEN
 De verplichte AANBETALING à € 95
per PERSOON is HEDEN overgemaakt
Datum van de betaling (Invullen verplicht!)

Inschrijfformulier CLUBRITJE CLR 3
Weinstrasse-Pfalz-Vogezen1 t/m 6 juli 2018

Tel.
+31 (0)226 342 559
FAX +31 (0)226 342837

nrs.autorecreatie@
planet.nl
www.autorecreatie.nl

Arrangement

6 dagen/5 nachten à € 525 p.p.
Toeslag Busje: € 50 p.p.

Straat - Huisnr.:

NRS, Reiger 65
1722 DS
ZUID-SCHARWOUDE





2e Initialen + Achternaam:

.............................................

1-Ps kamers
Geen toeslag!

Deelnemersnummer:

(Niet invullen)

Aantal Pers.:

Man/vrouw:

Soort Bedden:

 2/Duo
 1/Solo
 .... -ps.

 Heren
 Dames
 Mixed

 Geen voorkeur
 1-Grand Lit (2-prs. bed)
 2 apart opgemaakte bedden

Als kamer s.v.p.:  2-Pers  1-Pers  1-Pers.(stand.)/ 1-P: ruimer*

Postcode - Woonplaats- (Land):

* 1 persoon op 2-pers.kamer: Extra toeslag!

Speciale wensen & bijzonderheden s.v.p. hieronder vermelden:

Tel. privé:

GSM-nr:

2e persoon GSM-nr:
..........................................

Is/wordt:  Donateur  Begunstiger of is:  Huisgenoot /  Gastrijder

T.b.v. van de kamer (ligging/etage):
T.b.v. dieet/soort voedsel:
B.v. invalide-hernia-lift-hond-brandangst Vegetariër (wat eet u wel?),
geen varkensvlees e.d.
(s.v.p. aantal personen ook aangeven)

Inschrijven kan alleen indien de bestuurder OF de navigator NRS Begunstiger of
Donateur is (of wordt), of als huisgenoot of als gastrijder staat ingeschreven.
Begunstigers betalen bij deelname aan evenementen een toeslag, Donateurs niet!
Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

Betalingen

Vervoer:
 Rijdt mee per eigen auto:
x Via een TOMTOM-Routeboek

 Ook graag Bol-Pijl-Routeboek *
 Ook graag kaartleestrajecten *

Auto: (Merk en Type)

(AAN)BETALINGEN
 De verplichte AANBETALING à € 95
per PERSOON is HEDEN overgemaakt
Datum van de betaling (Invullen verplicht!)
d.d.: ................................................

* Indien aangeboden, zie folder!

Kenteken :

...........................

 Wij haken zo nu en dan ook
graag even bij het busje aan

Bouwjaar :
Autokleur :

...........................
...........................

 Wil gratis meerijden in het Senioren-busje
met (aantal personen/zitplaatsen):

Bijdrage in (hotel)kosten chauffeur à € 50 p.p.

Aantal:

Restitutie alleen bij annulering binnen
2 weken na aanmelding/reservering
Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
 INEENS, uiterlijk 4 weken voor vertrek
T.n.v. NRS NL55 RABO 0391 6264 77
Of ING-België: BE04 3200 8370 7131

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico. De
NRS kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor enig gevolg van deelname aan het evenement of
voor enig beroep op hulpverlening door vrijwilligers.

Handtekening & Datum:
.............................................

NRS, Reiger 65
1722 DS
ZUID-SCHARWOUDE
Tel.
+31 (0)226 342 559
FAX +31 (0)226 342837

nrs.autorecreatie@
planet.nl
www.autorecreatie.nl
Form jan. 2018

