
                                

 

    

 

 
 
 
 
 
Ga jij in de voorjaarsvakantie mee naar Inzell. Een fantastische kans om voor het einde van het seizoen nog 
twee maal op ‘snel ijs’ te presteren of gewoon om gebruik te maken van de mogelijkheid om in Inzell te 
schaatsen (een KNSB licentie is niet verplicht). 
 

Keuze uit beide weken in de voorjaarsvakantie! 
21-02-2016 / 26-02-2016 
28-02-2016 / 04-03-2016 

 
Inclusief: 
- Vervoer (indien voldoende deelnemers reizen we per touringcar en is de terugreis donderdagavond, 
anders reizen we per minibus en is de terugreis vrijdagochtend) 
- Verblijf in 4 en 5 persoons-appartementen Chiemgau (indeling i.o.m. organisatie) 
- Alle maaltijden (ontbijt en lunch in eigen accommodatie, diner gezamenlijk) 
- Wedstrijdvoorbereiding en wedstrijden: 
Maandag - 2 x ijsgewenning/wedstrijdvoorbereiding 
Dinsdag  - wedstrijdvoorbereiding en wedstrijd (2 afstanden) 
Woensdag - 2 x ijsgewenning/wedstrijdvoorbereiding 
Donderdag - wedstrijdvoorbereiding en wedstrijd (2 afstanden) 
- Exclusief lunch heenreis en eigen snacks in het appartement 
Prijs ALL INN reis voor C-junioren en ouder:       € 395,=  
 
Prijs IJspakket:     € 105,= 
(alle leeftijden; voor alle ijsgewenningsuren, wedstrijdvoorbereiding en wedstrijden zoals hierboven) 
 
Betaling /Annulering: 
All-in reis; Aanbetaling direct na inschrijving        € 100,= 
 Restant voor 10 jan. 2016 
Annuleringskosten tot 10 jan. 2016        € 100,= 
Annuleringskosten vanaf 10 jan. 2016         € 225,= 
IJspakket; Betaling gehele bedrag voor 10 jan. 2016  
Annuleringskosten vanaf 16 jan. t/m 22 feb. 2016       € 25,= 
 
Vragen? 
Voor vragen over de reis of afwijkingen van het aangeboden programma kan er contact worden 
opgenomen met Marcel Scheperkamp en Simone Douma-Murris via smndm@ziggo.nl / 06-49682496. 
 
 

Er is een beperkt aantal plaatsten beschikbaar, vol = vol. Reageer snel!  
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 december 2015 

 
                                      

Deze reis is exclusief reis en annuleringsverzekering. Minimum aantal deelnemers 40 

  



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Naam:    ________________________________________ 
 
Factuuradres:   ________________________________________ 
 
Geb. Datum   ________________________________________ 
 
Telefoonnummer  ________________________________________ 
 
Mailadres   ________________________________________ 
 
Categorie   _________________ 
 
KNSB Licentienr.  _________________ 
 
o 21-02-2016 / 26-02-2016 * 
o 28-02-2016 / 04-03-2016 * 
 
Gewenste afstanden (2 keuzes mogelijk, bij 1 keuze rij je 2x dezelfde afstand). Definitieve indeling 
afhankelijk van aantal deelnemers* 
o 300/500 
o 500/1000 
o 500/1500 
o 3000 
 
o Geeft zich op voor de All-Inn reis* 
 
o Maakt alleen gebruik van het IJspakket* 

 

Handtekening (indien jonger dan 18, van een ouder/verzorger) 
 
 
 
________________________   
 
 
Graag het volledig ingevulde formulier mailen naar: smndm@ziggo.nl 
 
Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de genoemde betalingscondities 
en annuleringsvoorwaarden. 
  
* svp aankruisen indien van toepassing 
 

mailto:smndm@ziggo.nl

