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INSCHRIJVINGSFORMULIER  
 
FAM : …………………………………………………………………………..  
 
ADRES : ……………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………….  
 
GEMEENTE : ………………………………………………………………….  
 
LAND : ………………………………………………………………………….  
 
TEL : ……………………………………………………………………………..  
 
E-MAIL : …………………………………………………………………………  
 
AUTO : …………………………………………………………………………..  
 
Wenst te overnachten op  : Vrijdag – Zaterdag – Zondag 
 

Wenst   …….  X  Overnachting(en)  in een    2-persoonskamer   (85 Euro) 
  ……. X  Overnachting(en)  in een    4-persoonskamer   (140 Euro) 
 
Wenst deel te nemen met ………… Personen zaterdag en zondag  - 85 Euro pp.  
 
Wenst deel te nemen met ………… Personen vrijdag avond - 25 Euro pp.  
 
Wenst deel te nemen met ………… Personen enkel zaterdag middag – 30 Euro pp.  
 
Wenst deel te nemen met ………… Personen enkel zaterdag avond  - 45  Euro pp. 
  
Wenst deel te nemen met ………… Personen enkel zaterdag (dag)  - 70 Euro pp.  
 
Wenst deel te nemen met ………… Personen enkel op zondag  - 20 Euro pp.  
 
0     Zal een voorschot storten van 100 Euro op rekening nr. ING 310-0120836-60   
       IBAN : BE73 3100 1208 3660       BIC : BBRUBEBB 
 
0     Totaal bedrag : Indien gewenst kan U ook het volledige bedrag storten van uw      
        deelname op dezelfde rekening.  
 

Breng voor alle veiligheid uw bewijs van betaling mee, hartelijk dank. 
 

Terug te zenden naar : Patrick Mollard, Kleine baan 41 – 1980 Zemst 
Tel : +32 (0) 475.24.76.63 E-mail :                  isacab58@gmail.com 
 

of  naar : Lieve Butzen – Heidebaan 21 – 9100 St. Niklaas 
Tel : 03/776.66.01   Fax : 03/777.43.53  E-mail : lievebutzen@Skynet.be 
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