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                                Inschrijfformulier  

HAV–Jaarevenement Noord op 25-26-27 augustus 2017 
 
 

Keuzemogelijkheden: 
 

A  Hele weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, met overnachting   € 177 p.p. 
             2x ontbijt 2x lunch 2x diner 2x overnachting 
 

B  Hele weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, zonder overnachting  € 105 p.p. 
          2x lunch 2x diner 
 

C  Zaterdag en zondag met overnachting                                              € 132 p.p.             
          2x lunch  1x diner 1x overnachting 1 x ontbijt  
 

D  Zaterdag en zondag zonder overnachting          €   80 p.p. 
          2x lunch 1x diner  
 

E  Zaterdag  1x lunch 1x diner                €   55 p.p. 
           
 

F  Zondag  1x lunch        €   30 p.p. 

 

G        Toeslag voor een eenpersoonskamer     €   20 per nacht   

 

Dieetwensen:  1  vegetarisch      2  suikervrij 3  zoutarm 4  glutenvrij 

 

 

Uw reservering is definitief wanneer wij uw betaling hebben ontvangen op bankrekening:  

NL 09 RABO 0143 2575 44 t.n.v. H.A.V.-NOORD o.v.v. keuze(s) en aantal personen. 

Uw betaling moet uiterlijk 1 juni 2017 binnen zijn in verband met de reserveringen van het hotel. 

 

Omcirkel op het inschrijfformulier uw keuze verblijfmogelijkheden   A,  B,  C,  D,  E,  F,  G   en 

eventuele dieetwensen 1, 2, 3 of 4. Vermeld ook of u met een vrachtauto of met een personenauto 

komt. 

 

Ondergetekende verklaart dat het voertuig WA-verzekerd is. Hij is akkoord dat deelname aan het 

HAV-Noord weekend geheel voor eigen risico is. De organisatie kan op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden voor, tijdens of na het weekend. 
 

 

Naam:  _________________________   Voornaam:_______________________________  

 

Naam bijrijder:________________________   Voornaam:_______________________________       

 

Straat: _________________________   E-mail:__________________________________ 

 

Postcode:  ________  _____ Woonplaats:  _______________________________________ 

 

Telefoon: ______________     Mobiel:_______________     Kenteken:__________________ 

 

Merk type auto/vrachtauto:   ______________________________     Bouwjaar:   __________ 

 

Datum  ___________________  2017.  

 

Handtekening:  

 

Inschrijfformulier zenden aan:  

Christine Boonman, bij voorkeur per email  

naar boonmanlageland@hetnet.nl  

of per post Christine Boonman,  Hamweg 4,  9623 PB Lageland (Gr),  tel: 0598-416 123. 
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