Groningen - Oldtimer Tractoren
za. 27 november 2019 Opgaveformulier
Deelnemer 1
m/v

Deelnemer 2 (mits zelfde adres)
m/v

Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Mobiel
telefoonnummer
E-mail

HMT Lid:
Ja/Nee

Als u eerder met Trekkerskieken op reis bent geweest hoeft u niet opnieuw een kopie van uw
paspoort of ID- kaart op te sturen met dit. Anders ontvangen we graag uw geldige kopie
paspoort of ID kaart met dit opgave formulier.
MEDISCH
Heeft u dieetwensen _________________________Heeft u een medische indicatie
_____________________
(denk aan hartklachten, vallende ziekte enz.) waarvan u graag wilt dat wij daarvan op de
hoogte zijn?
Bent u in het bezit van een BHV-diploma
JA/NEE
BUSWENSEN
Opstapplaatsen
0 Elsendorp
0 Rosmalen
0………………………...........
Heeft u een zitplaatsvoorkeur in de bus ___________________________________________________________
Met wie reist u samen ___________________________________________________________________________
REISVERZEKERING
De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering.
Reissom (Bereken hier je eigen reissom):
Reis HMT Groningen 27 november 2019
Regel s.v.p. een reisverzekering
Regel s.v.p. een annuleringsverzekering

Aantal
€
105,00
€
6,75
€
15,00

Totale reissom:

€
€
€

€

Inclusief: vervoer per touringcar, entreeprijzen excursies, koffie met iets lekkers, broodjeslunch in de
bus, versnaperingen en een 2-gangen diner incl. 1 drankje en reisbegeleiding door Anne-Marie
Koetsruiter.

Wij verzoeken u deze opgave te verzenden naar Trekkerskieken.nl, Zonnenbergstraat 10, 7384
DM Wilp. En het bedrag over te maken op bankrekeningnummer BIC: RABONL2U/IBAN: NL 50
RABO 0138 0873 85 t.n.v. Trekkerskieken onder vermelding van HMT Groningen 2019.
BRIEF VOOR VERTREK Ongeveer twee weken voor vertrek ontvangt u een ‘brief voor vertrek’
waarin alle opstapplaatsen, vertrektijden etc. vermeld zijn. Dit is tevens uw bevestiging van
deelname. Heeft u nog vragen? Bel gerust met het kantoor van Trekkerskieken. Telefoon
0571-270415 op maandag t/m vrijdag 08:30u-16:30u m.u.v. woensdag of met Anne-Marie op
06-1195 5999. Of mail naar: info@trekkerskieken.nl.
0 Ik ga akkoord met de ‘algemene voorwaarden en reiswijze’ van Trekkerskieken.nl
De reis is onder voorbehoud van vertrek, genoemde reisdata en reisprogramma.

Datum __________________________

Handtekening: _________________________________

