Reglement:

 Cabrio’s jonger dan 20 jaar
 Oldtimers ouder dan 25 jaar.
	De voertuigen voldoen aan de door de wetgeving voorziene voorwaarden om aan het

verkeer deel te nemen.

	De deelnemer blijft op elk moment van de rit een gewone verkeersdeelnemer, en

houdt zich dan ook aan de verkeersregels.

een goed einde te brengen.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

	De rit is een toeristische rondrit, tijd en behendigheid spelen geen rol om de rit tot



BELANGRIJKE INFORMATIE:

			

Weekend Pétange (L)
oldtimers en jongere cabrio’s
25 & 26 augustus 2018

INLICHTINGEN:
Robert Nijs
Maastrichterstraat 14
3690 Zutendaal
Tel: +32 (0)89 612810
gsm: +32 (0) 473381752

Oldtimers ouder dan
+25 jaar

e-mail: info@macadam1.be

INSCHRIJVING, TE MAILEN NAAR
VOLGEND ADRES:

		

e-mail: inschrijven@macadam1.be



Rudi Hilkens
Braambesstraat 7 bus 32
3600 Genk
Tel: +32 (0)89 213773

email: inschrijven@macadam1.be

Inschrijving is pas geldig na overschrijving
van het totaal bedrag:
€112- per persoon, toeslag single €25,
voor het avondeten op zondag plus €18p/p
Te storten op rekeningnummer:
BNP PARIBAS Fortis bank
IBAN/ BE 57 0014 9971 0835
BIC: GEBABEBB

Cabrio’s jonger dan
-20 jaar

met vermelding:
weekend 2018 en naam van de deelnemer(s).
startplaats: Vijverplijn 5
3690 Zutendaal
Aanmelden en ontbijt:

			

vanaf 08.30uur

Vertrek:
			

vanaf 10:00uur

www.macadam1.be
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SNEL INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP
ER ZIJN MAAR EEN BEPERKT AANTAL KAMERS
WE SLUITEN DE INSCHRIJVINGEN EINDE JUNI

DAGINDELING:

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

vanaf 08:30 uur aanmelden en ontbijt
Locatie Kapelanij Vijverplijn 5
3690 Zutendaal
vanaf 10:00 uur vertrek richting Luxemburg
voor een rit van +/- 280km naar het hotel.
vanaf 17:00uur aankomst aan het hotel.
vanaf 19:00uur avondeten 				
ZONDAG 26 AUGUSTUS

vanaf 08:30 uur ontbijt
vanaf 10:00 uur vertrek naar Limburg voor
een rit naar de eindbesteming van +/-250 km.
vanaf 16:30uur aankomst met avondeten.

Eventuele wijzigingen in de dagindeling
vernemen jullie bij de bevestiging die volgt
einde juli / begin augustus.

x aantal personen ________ = _________
x aantal personen ________ = _______
x aantal personen ________ = _________
Totaal = ________

€
€
€
€

E-mail: ...................................................
Woonplaats: ............................................
Voertuig: ................................................

Te storten op rekeningnummer: BNP Paribas Fortis bank: 001-4997108-35
Vanuit het buitenland: IBAN:BE 57 OO14 9971 O835 BIC: GEBABEBB
met de vermelding: weekend 2018 en de naam van de deelnemer(s).
De inschrijving is pas geldig na betaling van het volledige bedrag. De betaling geldt als bewijs van inschrijving.
(Door betaling gaat de deelnemer akkoord met het op de keerzijde vermelde reglement)

Adres: ........................................................................
Tel/GSM: ....................................................................
Bouwjaar: ...................................................................
€112,- per persoon:
€ 18,- per persoon: (avondeten op zondag)
€ 25,- toeslag single

Naam: .......................................................................

INSCHRIJVINGSSTROOK

macAdam Oldtimer-weekend: Pétange (L) 2018

13de
Oldtimerweekend
5de
Cabrioweekend

