
71ste Brabantse Heemdagen Bergen op Zoom 71ste Brabantse Heemdagen

22 en 23 augustus 2019 22 en 23 augustus 2019

Inschrijfformulier deelnemer Inschrijfformulier deelnemer/partner

Achternaam Achternaam

Voorletters Voorletters

Roepnaam geslacht m/v Roepnaam geslacht m/v

Straatnaam Straatnaam

Postcode Postcode

Woonplaats Woonplaats

Telefoon Telefoon

Emailadres Emailadres

Lid van Heemkundekring: Lid van Heemkundekring

Verzoek vast te leggen dat dit mijn ….. Verzoek vast te leggen dat dit mijn….

heemdagen zijn (aantal jaren deelname) heemdagen zijn (aantal jaren deelname)

Noodadres Noodadres

Naam Naam

Straat Straat

Postcode/woonplaats Postcode/woonplaats

Telefoon Telefoon

Dieet Dieet

0  wenst een dames/herenfiets te huren huurprijs = € 15 0  wenst een dames/herenfiets te huren (huurprijs = € 15)

0  wenst samen te fietsen net dhr/mevr 0  Wenst samen te fietsen met dhr/mw….

van de kring van de kring

SLAAPACCOMMODATIE SLAAPACCOMMODATIE

U DIENT ZELF VOOR EEN SLAAPACCOMMODATIE TE ZORGEN U DIENT ZELF VOOR EEN SLAAPACCOMMODATIE TE ZORGEN

Een adressenopgave is bij deze convocatie ingesloten Een adressenopgave is bij deze convocatie ingesloten



deelnemer deelnemer/partner

Ondergetekende Ondergetekende

De heer, mevrouw, De heer, mevrouw,

Verklaart hierbij zorg te dragen voor de vooruitbetaling van de Verklaart hierbij zorg te dragen voor de vooruitbetaling van de 

inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde opgave incluis de huur inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde opgave incluis de huur 

van een fiets. In het kader van de AVG verklaart deelnemer van een fiets. In het kader van de AVG verklaart deelnemer 

uitdrukkelijk accoord te gaan met de verstrekking van zijn/haar uitdrukkelijk accoord te gaan met de verstrekking van zijn/haar   

naam en deelnemende HKK aan de mededeelnemers van dit jaar. naam en deelnemende HKK aan de mededeelnemers van dit jaar.

Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar deelname aan de  Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar deelname aan de  

Brabantse Heemdagen voor eigen rekening en risico zal zijn en dat  Brabantse Heemdagen voor eigen rekening en risico zal zijn en dat de

de organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.

Datum: Handtekening Datum: Handtekening

Einddatum van de inschrijving is 8 juni 2019 Einddatum van de inschrijving is 8 juni 2019

Dit is een echte uiterste einddatum. Houdt u rekening met de Dit is een echte uiterste einddatum. Houd u rekening met de 

mogelijkheid van een eerder sluiten bij zeer grote belangstelling. mogelijkheid van een eerder sluiten bij zeer grote belangstelling. 

Afmelden kan tot 8 juli 2019 Afmelden kan tot 08 juli 2019

Daarna zullen alle kosten in rekening worden gebracht. Dit inschrijf- Daarna zullen alle kosten in rekening worden gebracht. Dit inschrijf-

formulier na ondertekening zenden aan het secretariaat van  formulier na ondertekening zenden naar het secretariaat van

de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom,

postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom 

 email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl 

onder gelijke betaling van het deelnamebedrag ad    € 100 per deelnemer            onder gelijke betaling van het deelnamebedrag ad € 100 per deelnemer

en  eventuele fietshuur  van € 15 p.p. op bankrekeningnummer en eventuele fietshuur van € 15 p.p.op bankrekenignnummer:

NL91INGB0002405922 t.n.v. Geschiedkundige Kring van Stad en Land NL91INGB0002405922 t.n.v. Geschiedkundige Kring van Stad en Land

van Bergen op Zoom o.v.v. heemdagen  22/23 aug. 2019 van Bergen op Zoom o.v.v. heemdagen  22/23 aug. 2019

Uw inschrijving is rechtsgeldig na ontvangst van de bijdrage en Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van de bijdrage en

inschrijfformulier: inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling inschrijfformulier: inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.

Geschiedkundige Kring van Stad en Land

van Bergen op Zoom


