
Aanmeldingsformulier Historische Opel Club Nederland

Kampeerweekend 19, 20 en 21 augustus 2022

Wij willen u vragen uw aanmelding UITERLIJK ZONDAG 14 augustus 2022 in te sturen,

dus vóór MAANDAG 15 augustus 2022 in verband met bestellingen voor het eten en zo.

Type auto en bouwjaar

Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

Aantal 

personen Prijs Totaal

Aanmeldkosten kampeerweekend per persoon 15,00€   -€         

Malpie buffet de luxe vrijdagavond per volwassene 18,50€   -€         

Malpie buffet de luxe vrijdagavond per kind t/m 12 jaar 9,25€     -€         

Kindermenu vrijdagavond frietje met snack 5,00€     -€         

Overnachting vrijdag voor 2 personen met eigen kampeermiddel = "combinatie" 21,50€   -€         

Overnachting vrijdag extra persoon / extra personen in een "combinatie" 9,00€     -€         

Overnachting vrijdag voor 1 persoon met eigen kampeermiddel = "solo" 12,50€   -€         

Ontbijt zaterdagmorgen per persoon 7,50€     -€         

Lunch(pakketje) zaterdagmiddag is inbegrepen in de aanmeldkosten = € 0,- -€      -€         

BBQ zaterdagavond per volwassene 20,50€   -€         

BBQ zaterdagavond per kind t/m 12 jaar 10,25€   -€         

Kindermenu zaterdagavond frietje met snack 5,00€     -€         

Overnachting zaterdag voor 2 personen met eigen kampeermiddel = "combinatie" 21,50€   -€         

Overnachting zaterdag extra persoon / extra personen in een "combinatie" 9,00€     -€         

Overnachting zaterdag voor 1 persoon met eigen kampeermiddel = "solo" 12,50€   -€         

Ontbijt zondagmorgen per persoon 7,50€     -€         

Lunch zondagmiddag NIET inbegrepen (zelf regelen of kopen op Eynderhoof) -€      -€         

Bezoek Eynderhoof zondagmiddag vanaf 13:00 uur per volwassene 7,50€     -€         

Bezoek Eynderhoof zondagmiddag vanaf 13:00 uur per kind van 3 t/m 12 jaar 3,50€     -€         

Totaal -€         
Aanmelden mét ingevuld aanmeldformulier UITERLIJK zondag 14 augustus via fredkadett@hotmail.com

Het totaal bedrag graag uiterlijk zondag 14 augustus overmaken op rekening

NL50 INGB 0004 1036 75 van de HISTORISCHE OPELCLUB NEDERLAND

(Volledige naam gebruiken, anders kan het verkeerd gaan)

Organisatie:

Fred en Jacqueline Smeulders en Carlo en Hilde vd Broek

mob. Fred +31(0)629100628

email Fred  f.j.smeulders@outlook.com

Email adres

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

(Mobiel) Tel.nr.
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