Graag hieronder aankruisen wat van toepassing is.
Het totale inschrijfgeld a €………..… wordt vóór 31 maart 2018
overgemaakt op de bankrekening
IBAN-nummer: NL97ABNA0512076170
t.n.v. Stichting Auto Recreatie Vierhouten.
Deze keer verhinderd. Graag uitnodiging voor de HHT van 2018
en voor de SLS van 2019.
Nee, wij doen niet mee, wilt u ons adres uit uw
adressenbestand halen, omdat wij ook in de toekomst
geen interesse meer hebben.

Ik doe voor het eerst mee met een SLS-rit van de SAR.
*bij 1e deelname: Ik ken deze rit via tijdschrift/ internet / kennis /
anders, nl:_____________________________________

( * = svp doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier zo spoedig mogelijk
volledig ingevuld sturen naar:
SLS-RITTEN-ADMINISTRATIE
Ciska Rutten
Spinetstraat 40
4876 XS Etten-Leur

SLS

ONDERGETEKENDE SCHRIJFT MET TOTAAL ___ PERSONEN IN.
SPECIALE WENSEN
(dieet, slecht ter been, hond, etc.):
(Svp invullen in blokletters)

NAAM (Hr./Mw.):__________________________________________
(CHAUFFEUR)
WENSEN m.b.t. LOGIES :
VOORNAAM/LTR. :________________________________________
___(aantal) 2 persoons kamers
STRAAT

:____________________________________________

POSTCODE EN
WOONPLAATS

EMAIL

:________________________________________

: ______________________________________________

TELEFOON

AUTOMERK

KENTEKEN

BOUWJAAR

:_________________________________________

:__________________________________________

:__________________________________________

SLS-Toertocht:
___(aantal) personen à € 230,- pp (incl. toeristenbel.)
___(aantal) toeslag 1-pers.kamer à € 50,- p.p.
Diner op donderdagavond (19 april):

=€
=€

___ (aantal) personen à € 25,00 pp
Overnachting zondag 22 op maandag 23 april:

=€

Diner zondag om 18.00 uur:
___ (aantal) personen à € 80,- pp
___ (aantal) 1-pers.kamer à € 100,- pp

JA / NEE (let op indien u verschillende auto’s heeft)

IN GEZELSCHAP VAN :

(Hr./Mw.)__________________________VOORNAAM/LTR.:___________
(BIJRIJDER)

=€
=€

Indien u op zondag alleen wilt dineren kan dit op basis
van a la carte in het restaurant. Let op: U dient zelf een
reservering te maken en zelf af te rekenen. Zie aanvullende
informatie op de deelnamebrief die u na inschrijving
ontvangt.

: __________________________________________

Routeboek in mijlen:

___(aantal) 1 persoons kamers

subtotaal:

__________
=€

ANNULERINGSVERZEKERING:
4% van het subtotaal

+€

WAARDEBON ter waarde van € 7,waardebon ingevuld meesturen

-€

TOTAAL

€
=========

(Hr./Mw.)__________________________VOORNAAM/LTR.:___________
(3e PASSAGIER)

PLAATS:_____________________ DATUM:_________________

(Hr./Mw.)__________________________VOORNAAM/LTR.:___________
(4e PASSAGIER)

HANDTEKENING:_______________________________________

