
Inschrijfformulier 
68ste Brabantse Heemdagen op 4 en 5  augustus te Best. 

Motto: Brabant op zijn BEST 

Persoonlijke gegevens 
1.  Achternaam:       Voorna(a)m(en): 

2. Roepnaam       geslacht: man/vrouw 

3. Adres/postcode/woonplaats   

4. (heeft u een ander correspondentieadres   adres aan de achterzijde vermelden 

5. Telefoon 

6. Mailadres 

7. Lid van Kring/Cult.hist/ver 

( partner/echtgenote gegevens     specificatie achterzijde svp) 

NOODADRES 

Naam        adres 

Woonplaats       telefoonnummer 

Dieet 

0 wenst gebruik te maken van een speciaal dieet  (specificatie (vis, vlees, vegetarisch)  aan achterzijde 

HUUR FIETS 

Wenst te huren: 
 .. . Herenfiets(en)/damesfiets met terugtraprem; prijs per fiets € 10,- 
 … . Herenfiets(en)/damesfiets met handrem en 8 versnellingen; prijs per fiets: € 14,50 
Overige opgaven 
0 Wenst samen te fietsen met  dhr/mw………………………….  Kring ………………… 
                   Dhr/mw …………………………  Kring ………………… 
0 Verzoekt vast te leggen dat dit mijn …………………………Heemdagen zijn  (aantal aangeven s.v.p.) 
0 Neemt museumjaarkaart mee 
 
Slaap accommodatie 
U dient zelf voor een slaapplaats te zorgen. Een adressenopgave is bij de convocatie ingesloten. 
. 

Ondergetekende  heer en/of mevrouw……………… 
 
Verklaren hierbij zorg te zullen dragen voor de vooruitbetaling van de inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde 
opgave en de kosten van de huur van fiets(en). 
Tevens verklaren zij, dat deelname aan de Brabantse Heemdagen geheel voor eigen rekening en risico zullen zijn 
en dat de organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. 
Handtekening       Handtekening 
 
 

Mogelijkheid tot inschrijving eindigt op 31 mei 2016    Deze deadline is de echte deadline 
Houd rekening met de mogelijkheid van een eerder sluiten van de inschrijving bij zeer grote belangstelling 
Afmelden kan tot  1 juli 2016;  Daarna zullen alle kosten in rekening worden gebracht. 
Dit inschrijfformulier na ondertekening toezenden aan: 
Secretariaat Dye van Best, Moseik 13, 5682 HJ Best, tel. 0499-373440 
 
Onder gelijke betaling van de inschrijving en fietshuur op banknummer: NL91RABO 0190 5522 98  t.n.v. 
Heemkundekring Dye van Best, o.v.v. Brabantse Heemdagen 2016 
 
Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld samen. 
LET OP: Inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling. 


