
BESTUURDER
 Initialen

 Achternaam

 Roepnaam (t.b.v. naambadge)

 Tel. privé  GSM-nr

Blokletters s.v.p.

 (Straat, huisnr)/idem

 Postcode & Woonplaats

 (Land)/Idem

PASSAGIER/Navigator
 Initialen

 Achternaam

 Roepnaam (t.b.v. naambadge)

 (Tel. privé)/Idem  GSM-nr

 Straat, huisnr

 Land

AUTO-GEGEVENS

 Merk en type

 Kenteken

 Bouwjaar

 Kleur

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 à € 25 p/pers, 

voor Donateurs vervalt die toeslag. (Gastrijders genieten tijdelijk de status van donateur.)

NRS-lidm.nr (indien bekend):

 Mag inschrijven als Gastrijder via (naam/groep) :  is uitgenodigd als NRS-official

zie adres-etiket

 Bestuurder OF   NavigatorAlles toezenden aan :

 (Postcode & Woonplaats)/Idem

is/wordt    Donateur  Begunstiger   Huisgenoot
hieronder de (gewenste) status voor beiden aangeven: zo nodig volgt een factuur voor een (aanvullende) bijdrage

is/wordt    Donateur  Begunstiger   Huisgenoot

[OF met een TOESLAG à € 15 per persoon:    aan beide adressen] (S.v.p. aparte factuur:  JA /  NEE)

FORMULIER TOEZENDEN AAN:

NATIONALE RECREATIE STICHTING NRS
Secretariaat CLUBRITJE ZEELAND/DELTA

Reiger 65  - 1722 DS ZUID-SCHARWOUDE

TEL.: +31 (0)226 342559
b.g.g +31 (0)653 321902

e-mail: nrs.autorecreatie@planet.nl

Site:    www.autorecreatie.nl

(AAN)BETALINGEN

 De verplichte AANBETALING à € 195 per 
   equipe is HEDEN overgemaakt aan de NRS  
   Datum van de betaling (Invullen verplicht!):

    d.d.:  ...................................................
   Volledige restitutie: alleen bij annulering
   binnen 2 weken na aanmelding/reservering
Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
  Restant INEENS, uiterlijk 1 maart 2023
  GESPREID: Niet mogelijk

BETALINGEN: t.n.v. NRS, Zuid-Scharwoude

NL55 RABO 0391 6264 77 / (BIC: RABONL2U)
NL31 INGB 0004 9252 19  / (BIC: INGBNL2A)

Bankrekening ING-België werd opgeheven in 2020 

 Startnummer:INSCHRIJFFORMULIER 
12-PROVINCIEËN CLUBRITJE 2023

ZEELAND & DELTAWERKEN
Do/Vr 30/31 maart t/m Zo 2 april 2023

(Niet invullen)

  Voorkeur startnr.  (1 t/m 50)
   Zo mogelijk startnr.:
   Geen voorkeur

 Inschrijfvolgnr. t.b.v. hotels:

(Niet invullen)

Emailadres Rijder: Emailadres Navigator:

 Do/Vr 30/31 maart t/m Zo 2 april ‘23
12-Prov. Clubritje Zeeland / Deltawerken

 CLUBRITJE via BOL-PIJL-Routeboek
  en/of m.b.v. TOMTOM/GPX-Tracks

     TOER-kl.  : Routeboek + GPX-tracks
   GPX-Tracks via E-mail toezenden
    GPX-Tracks bij start s.v.p. door NRS 

laten inlezen in mijn eigen TOMTOM
   S.v.p. NRS-TOMTOM voorzien van 

de GPX-tracks in bruikleen aan start:
(Extra bijdrage à € 25,-)

 CLUBRITJE tot aan lunch via kaartlezen 
      Mich-kl.: Kaartlezen, na de lunch verder
 via Bol-Pijl-Routeboek / TOMTOM/GPX

 Deelname ZONDER HOTELARRANGEMENT 
   Routeboek/Tracks/Borrels: € 25 per team
     S.v.p. wél 3-Gangen diners à € 45 p.p.:
        Aantal couverts/personen: 
  Do 30/3    Vr 31/3     Zat 1/4

    Couverts  Couverts   Couverts

Speciale (kamer)wensen en/of 
bijzonderheden: Invalide-hernia-hond-brandangst etc:

HOTELINDELING: s.v.p. idem als equipe(s):
n.v.t.: iedereen zit in hetzelfde hotel

HOTEL COMFORT
Kamers:  2-pers.  1-pers.*  ...-ps.

* Toeslag 1-persoons kamer(s):
        p/p. / per nacht:   € 65

Bedden:   Geen voorkeur

     1-Grand  Lit (2-pers. bed)

     2 apart opgemaakte bedden

Eventuele DIEET- of voedingswensen:
(Worden gemeld aan de hotels, incl. het aantal personen!)
Mag/Lust geen: .......................................
..............................................................
..............................................................

(Aantal personen aangeven s.v.p)

 Vegetariër, maar eet wél:

INSCHRIJVING door:

Aantal Pers.:   (/Duo)  (Solo)**

 Heren   Dames   Mixed (Heer+Dame)
  ** Toeslag solorijders i.v.m. overhead: € 45

 KNAC CLASSIC CAR Lidmaatschap

 Is reeds KNAC Classic Car lid, onder
 lidmaatschapsummer:
        ........................
 Niet verplicht, wordt wél aangeraden:
 Geeft zich op als KNAC Classic Car lid
 (ca. € 158/jaar, via NRS: 1e jaar 25%
  introductiekorting via KNAC-factuur)

 Liefst diners in NIET-ROKERS ruimte !

S.V.P. KOPIE KENTEKEN MEEZENDEN 
INDIEN AUTO BIJ NRS NOG ONBEKEND IS!

Ontvangst van inschrijfformulieren wordt per omgaande 
bevestigd, waarna de betalingsverplichting ingaat. 
Zie NRS-Site voor de annulerings- en betalingsvoorwaarden, 
en voor de NRS-aansprakelijkheidsclausule:

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 enig beroep 
op hulpverlening door vrijwilligers.

Handtekening:  Datum:

Hotel- & Kamer-keuze 
Clubritje ZEELAND & DELTAWERKEN 2023
3 Dagen/2 nachten: Vr 31/3 t/m Zo 2/4 ‘23

 2x kamer+Diner Stand. Arr.(S): € 385 pp*
4 Dagen/3 nachten: Do 30/3 t/m Zo 2/4 ‘23

 3x Lo/O./2x Din. Stand. Arr.(S): € 425 pp*
     * Toeslag voor Begunstigers: € 15 p.p.

Facultatief: 
 3-Gangen diner donderdag 20.00: € 45 pp

Toeslag hotelkamer-upgrades p.p. per nacht:
Luxe kamer: € 14  -  Executive Room : € 42
 +Zeezicht: € 28  -  Exec. + Zeezicht: € 56

 Meerijden in het Senioren-busje:
   Geeft zich op voor het Seniorenbusje met
   chauffeur met aantal personen: 
                               .  .  .  .

-  Meerijden in Senioren-Busje: GEEN Toeslag!
   Op verzoek inclusief Thuis ophalen/brengen

flyer dec. 2022


