OPGAVEFORMULIER PEERKEPAD XIV ● Wittem ►Tilburg zon. 1 t/m zat. 7 september 2019
Voornaam en familienaam: ………………………………………………………… m /v Geb.datum: ..……
Straat:……………………………………………………………………………………………… ……………..
Postcode en plaats:……………………………………………………..…………… ………………………..
(liefst mobiel)tel.nr:………............................ Emailadres:……………………………………………………

O Ik wil deelnemen aan de groepswandeling ‘PeerkePad’ van 1 - 7 september 2019 en zodra ik een
bevestiging van deelname ontvangen heb, maak ik € 170,- over (van de € 530,- totale kosten).
Je ontvangt een bevestiging zodra er tenminste tien deelnemers zich gemeld hebben. We
sturen je dan ook ons banknummer voor de aanbetaling. Als je later je deelname wilt annuleren,
dan wordt dit bedrag in principe alleen teruggestort als in jouw plaats iemand anders meegaat.

O Ik wil het liefst /perse (*) een eenpersoonskamer, en betaal daarvoor de meerprijs van € 85,Voor het geval er nogal wat deelnemers die wens hebben, kan er misschien niet altijd aan
voldaan worden. Bent u bereid om in dat geval een of enkele keren een kamer met een ander
te delen? (Uiteraard met mindering op de toeslag) Omcirkel in dat geval ‘het liefst’.
Plaats, datum:

Handtekening:

Dit formulier zo spoedig mogelijk per post of email opsturen naar Henk Erinkveld,
Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem * email: h.erinkveld@redemptoristen.nl.
Vermeld aan de ommezijde of in de email eventuele dieet-wensen of andere opmerkingen.
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