
INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET 4e  
TRIUMPH 3TA NATO TREFFEN 

LIMBURG (Echterbosch) op 16, 17 & 18 
september 2022 

 
Persoonsgegevens: 
 

s.v.p. voor elke (rijdende) deelnemer een individueel 
inschrijfformulier invullen! 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode en 
woonplaats 

 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
Kosten: 
  
Hele treffen: van vrijdagochtend tot en met zondagmiddag bestaande uit: 
2 x overnachting, 2 x ontbijt , 2 x lunch, 1x BBQ op zaterdag en 3 x rit  à €55,00 
 
Deel treffen: vrijdagmiddag & zaterdag of zaterdag & zondag bestaande uit: 
1 x ontbijt, 1 x lunch, 1 x BBQ op zaterdag, 1 x overnachting, 2 x rit à €40,00 
  
Alleen treffen op zaterdag: bestaande uit: 
1 x lunch, 1 x BBQ , 1x rit à  €30,00 

  
Opties: 

• Rit op zaterdag (inclusief lunch) €12,- 
• Overnachting per persoon per nacht €8,00 
• BBQ op zaterdag extra persoon €20,00 
• Diner op vrijdag is voor eigen rekening! 

 
Opmerking/verzoeken aan de organisatie: 
 
 
 
 
 
 



Treffen  Kosten x aantal personen totaal 

Hele treffen €55,00 x aantal personen € 

Deel treffen €40,00 x aantal personen € 

Alleen treffen op zaterdag €30,00 x aantal personen € 

Rit op zaterdag (inclusief 
lunch) 

€12,00 x aantal personen € 

Extra overnachting per 
persoon 

€8,00 x aantal personen € 

BBQ per extra persoon €20,00 x aantal personen € 

Aangepast   

 
Betaling: 
 
Graag inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer 
IBAN NL68INGB0004140308  t.n.v. E.Breedijk te Breda, o.v.v. uw naam en 

3TA treffen 2022 
 

Let op: 

Bij inschrijving en betaling na 15 augustus 2022 worden deze prijzen met 

€5,- euro verhoogd. Bij afzegging binnen 10 dagen voor aanvang van het 
treffen vindt geen terugbetaling plaats. 
 

 

Motorvoertuiggevens: 
Merk:  Type:  

Bouwjaar:  Kenteken:  

 

Verklaring: 
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende, dat: 

• hij/zij geheel voor eigen risico deelneemt en de organisatie c.q. organisator 
vrijwaart voor welke aansprakelijkheid dan ook; 

• elk deelnemend en door hem/haar bereden voertuig voldoet aan de eisen in 
de Wegenverkeerswet gesteld; 

• elk deelnemend en door hem/haar bereden voertuig verzekerd is tegen 
minimaal Wettelijke Aansprakelijkheid; 

• hij/zij zich aan de geldende regels zal houden (overtreding hiervan leidt tot 
uitsluiting van deelname). 

 
Datum:      Plaats: 
 
 
Handtekening: 


