Vereniging

de stichtse aanspanning - Doorn
Inschrijfformulier Kastelentocht Doorn
zondag 19 augustus 2018

Deelnemer:
Naam, voorletters, tussenvoegsel

m/v*

Adres
Postcode + plaats
(mobiele) telefoonnummer
E-mailadres
Uw rijtuig / koets:
Type rijtuig

Aantal inzittenden tijdens tocht :

Land/streek van herkomst
Bouwjaar
Rijtuigbouwer
Heeft u het rijtuig zelf gerestaureerd?

Ja / nee*

Gedocumenteerd door
Werkgroep Historisch Gerei ?
Uw paard(en) :
Ras / type

Ja, nr. .................. / nee*

Naam / namen
Opmerkingen
Vervoer:
□ Ik kom aangespannen naar Doorn
□ Ik wil gebruik maken van een inspangelegenheid. Ik kom met (aantal invullen):
.… Vee / Vrachtwagen boven 3500 kg laadvermogen met / zonder* aanhangwagen.
…. Veewagen onder 3500 kg laadvermogen met / zonder* aanhangwagen.
…. Luxe auto met / zonder* trailer of aanhangwagen.
Toegang tot inspanterreinen alleen met P-kaarten; deze ontvangt u met de bevestiging van uw inschrijving.
Inschrijfgeld per aanspanning:
Leden
€ 20,00 : ….………...…
Niet leden
€ 25,00 : ...................….
Aantal lunches (p.p.) ...… à € 7,50 : ........................ +
Totaal
: .......................
Inschrijfgelden graag overmaken vóór 15 juli a.s. op IBAN-rekeningnummer: NL38.RABO.0372.4492.04 Rabobank Zeist, t.n.v.
vereniging De Stichtse Aanspanning te Utrecht, onder vermelding van Kastelentocht 2018 met uw postcode en woonplaats.






Met het door u te ondertekenen inschrijvingsformulier bevestigt u uw acceptatie van de vrijwaringclausule.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u ermee akkoord dat uw naam, adresgegevens en gegevens over uw
aanspanning worden opgenomen in het programmaboekje, op de website en facebookpagina van de Kastelentocht.
Inschrijfformulier retourneren vóór 10 juli 2018 wilt u als lid voorrang krijgen voor plaatsing.
Inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 75 aanspanningen. De volgorde van de rijtuigen tijdens de rit is ter beoordeling
van de organisatie.
Begin augustus ontvangt u de inschrijfbevestiging en eventuele parkeerkaart en uw rijtuignummer.

Inschrijfadres:

Inschrijving Kastelentocht 2018
Maartje van der Welle
Paulus Potterlaan 6, 3941 CP DOORN
 06 – 49 61 46 12
 info@kastelentochtdoorn.nl

Voor akkoord door deelnemer(s)
Datum + Plaats:
Handtekening:

