
69ste Brabantse Heemdagen, 3-4 augustus 2017 
CRANENDONCK, van heerlijkheid en baronie tot gemeente 

Inschrijfformulier deelnemer 
Achternaam  
 
Voorna(a)m(en) 
 
Roepnaam       geslacht m/v 
 
Adres/postcode/woonplaats 
 
Eventueel correspondentieadres 
 
Telefoon 
 
E-mailadres 
 
Lid van Kring: 
 

       Verzoeke vast te leggen dat dit mijn….     Heemdagen zijn  
       (aantal deelgenomen jaren opgeven svp) 

 
Noodadres (vermelding naam/woonplaats/telefoon)  
 
 
 
Dieet 
 
Fiets 
0 Wenst een fiets te huren, t.w. Herenfiets/damesfiets met 
terugtraprem/handrem (prijs € 15,--) 
0 Wenst samen te fietsen met  dhr/mw ….. 
van de kring………….. 

 

69ste Brabantse Heemdagen, 3-4 augustus 2017 
CRANENDONCK, van heerlijkheid en baronie tot gemeente 

Inschrijfformulier partner 

Achternaam  
 

Voorna(a)m(en) 
 

Roepnaam      geslacht  m/v 
 

Adres/postcode/woonplaats 
 

Eventueel correspondentieadres 
 

Telefoon 
 

E-mailadres 
 

Lid van Kring: 
 

Verzoeke vast te leggen dat dit mijn …… Heemdagen zijn 
(aantal deelgenomen jaren opgeven svp) 

 
Noodadres (vermelding naam/woonplaats/telefoon) 

 
 
 

Dieet 
 

Fiets 
0 Wenst een fiets te huren t.w. Herenfiets/damesfiets met 
terugtraprem/handrem (prijs € 15,--) 
0  Wenst samen te fietsen met dhr/mw ….. 
van de kring…………… 

 
 



-2- deelnemer 
SLAAPACCOMODATIE 

U dient zelf voor een slaapplaats te zorgen. Een adressenopgave  
is bij deze convocatie ingesloten. 
 

 
ONDERGETEKENDE 

De heer/mevrouw 
 
Verklaart hierbij zorg te zullen dragen voor de vooruitbetaling van de  
Inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde opgave incluis de huur van  
een fiets. Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar deelname aan 
de Brabantse Heemdagen voor eigen rekening en risico zal zijn en dat 
de organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. 
(Datum:)  ……….. 
 
(Handtekening :) ……….. 
 
 

 
Einddatum van inschrijven is 31 mei 2017. 
 
Deze deadline is de echte deadline. Houdt u rekening met de mogelijkheid 
van een eerder sluiten bij zeer grote belangstelling. 
Afmelden kan tot 1 juli 2017;  daarna zullen alle kosten in rekening worden 
gebracht. 
Dit inschrijfformulier na ondertekening toezenden aan het secretariaat van de 
organisatiecomité Brabantse Heemdagen 2017, dhr. J. Migchels, Kijkakkers 15, 
6026 ER  MAARHEEZE.  E-mail: jan.migchels@iae.nl Mobiel: 06-228 666 20. 
Onder gelijke betaling van het deelnamebedrag van € 95,-- per deelnemer en evt. 
fietshuur van € 15,-- p.p. op bankrekening nr. NL67 RABO 0109 5886 73 t.n.v. 
Heemkundekring De Baronie van Cranendonck,  
o.v.v. Brabantse Heemdagen 2017. 
 

Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van het inschrijfformulier 
en het deelnamebedrag. Inschrijving vind plaats in volgorde van betaling. 

-2- partner 
SLAAPACCOMODATIE 

U dient zelf voor een slaapplaats te zorgen. Een adressenopgave 
is bij deze convocatie ingesloten. 
   

 
ONDERGETEKENDE 

De heer/mevrouw 
 
Verklaart hierbij zorg te zullen dragen voor de vooruitbetaling van de  
inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde opgave incluis de huur van een 
fiets. Tevens verklaart de deelnemers dat zijn/haar deelname aan de 
Brabantse Heemdagen voor eigen rekening en risico zal zijn en dat de 
organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.  
(Datum:)  ……….. 
 
(Handtekening :) ……….. 
 
 

 
Einddatum van inschrijven is 31 mei 2017. 
 
Deze deadline is de echte deadline. Houdt u rekening met de mogelijkheid  
van een eerder sluiten bij zeer grote belangstelling. 
Afmelden kan tot 1 juli 2017; daarna zullen alle kosten in rekening worden 
gebracht. 
Dit inschrijfformulier na ondertekening toezenden aan het secretariaat van de 
organisatiecomité Brabantse Heemdagen 2017, dhr. J. Migchels, Kijkakkers 15, 
6026 ER  MAARHEEZE.  E-mail: jan.migchels@iae.nl Mobiel: 06-228 666 20. 
Onder gelijke betaling van het deelnamebedrag van € 95,-- per deelnemer en evt. 
fietshuur van € 15,-- p.p. op bankrekening nr. NL67 RABO 0109 5886 73 t.n.v. 
Heemkundekring De Baronie van Cranendonck,  
o.v.v. Brabantse Heemdagen 2017. 

 
Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van het inschrijfformulier 
en het deelnamebedrag. Inschrijving vind plaats in volgorde van betaling 
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