
 

 
INSCHRIJFFORMULIER Champagne reis 1 t/m 5 april 2020 

                
Beste clubleden, 

  
De buitenlandcommissie nodigt u uit om u via dit inschrijvingsformulier aan te melden voor de reis 
naar Reims en omgeving in april 2020. 
 
De laatste aanmelddatum is 31 december 2019. 
 
De kosten van deze reis zijn op dit moment1 bepaald op: 
 

Aub keuze 
aankruisen: 
 

Op basis van: 2 persoonskamer, ontbijt en diner, routeschild en routeboek, parking bij hotels, technische 
ondersteuning bij uitval, excursies volgens programma, reisbegeleiding. 
De prijs voor afwijkende wensen is op aanvraag (bijv. 1 persoonsequipe). 
 
*De aanbetaling bedraagt € 500,- per equipe (2 personen) en is direct verschuldigd bij aanmelding.  
*De slotbetaling moet voldaan worden vóór 31 december 2019.  
 
Trekt u zich om wat voor reden dan ook terug, dan geldt dat er geen restitutie verleend wordt voor de 
reeds betaalde kosten. Wij verwachten dat u zelf een annulerings-, reis- en repatrieringsverzekering 
afsluit. 
 
Pas nadat wij uw inschrijvingsformulier en de aanbetaling hebben ontvangen, bent u definitief 
ingeschreven. Uw inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
U kunt uw betalingen overmaken op bankrekeningnummer NL03RABO0172476380 ten name van 
Jaguar Daimler Club Holland onder vermelding van: CH2020.  

 
Equipe             Deelnemer A Deelnemer B 

VOLLEDIGE NAAM ZOALS IN 
UW PASPOORT 

 

ROEPNAAM/ACHTERNAAM 
VOOR OP BADGE 

 

NATIONALITEIT  

UITGIFTEDATUM PASPOORT  

VERVALDATUM PASPOORT  

GEBOORTEDATUM  

AUTO, TYPE/BOUWJAAR 
 

KENTEKEN / KLEUR 
 

DIEETWENSEN 

 

BANK/ GIRONUMMER (IBAN)  

LID NUMMER JDCH  

EMAILADRES  

ADRES STRAAT / NUMMER  

                                                           
1
 Deze reissom kan nog wijzigen afhankelijk van o.a. de definitieve hotelprijzen. Maximale afwijking +/- 200 Euro 

□ 

□ 

€ 1.250,- per equipe op basis van 2 personen, woensdag tm zondag 

€ 1.050,- per equipe op basis van 2 personen, donderdag tm zondag 
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POSTCODE/ WOONPLAATS  

TELEFOON PRIVE / ZAAK  

MOBIELE TELEFOON 
 

VERDERE 
BIJZONDERHEDEN VOOR DE 

ORGANISATIE 

 

 
Disclaimer 

• Bij het rijden van ritten georganiseerd door of in samenwerking met de JDCH, zijn alle wettelijke 
(verkeers)regels en voorschriften onverkort van toepassing. In het onverhoopte geval dat een aanwijzing of 
opdracht in een (route)beschrijving en/of gegeven door de organisatoren strijdig is met wettelijke 
(verkeers)regels, dan dient die aanwijzing of opdracht te worden genegeerd. 

• U dient zelf zorg te dragen voor eventueel af te sluiten verzekeringen (niet limitatief), zoals annulering, 
ziektekosten, ongevallen, repatriëring voertuig en inzittenden, enz. 

• Voor de veiligheid van u zelf, uw inzittenden en uw medeweggebruikers is het vanzelfsprekend dat uw 
auto aan alle veiligheidseisen van het moderne verkeer voldoet. Voorts verwacht de organisatie van u dat uw 
auto in een zodanige staat van onderhoud verkeert, dat het beroep op technische bijstand onderweg tot een 
minimum blijft beperkt. Indien mocht blijken dat de deelnemende auto niet aan deze vereisten voldoet, 
behoudt de organisatie zich het recht voor verdere deelname of technische bijstand te weigeren. Voorts 
zullen de reële reparatiekosten bij u in rekening worden gebracht. De organisatie kan een verplichte keuring 
inplannen, waarna u verwacht wordt dat u belangrijke mankementen voor de rit laat repareren. 

• Deelname aan dit evenement is op eigen risico. De JDCH, haar bestuur en medewerkers/vrijwilligers 
kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan een door de 
JDCH georganiseerd evenement. 

• Door deelname aan dit evenement verklaart bestuurder bovengenoemde voorwaarden te hebben 
aanvaard. 

 Aankruisen indien akkoord 

Deelnemers gaan akkoord met vermelding van hun naam en 
mobiele telefoonnummer op de deelnemerslijst. 

 

Deelnemers gaan akkoord met het opnemen van hun mobiele 
telefoonnummer in een zgn. groepsapp die uitsluitend tijdens de 
reis gebruikt zal worden voor dringende mededelingen 

 

 

Handtekening ingeschreven lid:  _________________________________ 

Naam:      _________________________________ 

 
Dit formulier gaarne graag ondertekend toesturen aan:  
 
Jaguar Daimler Club Holland 
Buitenlandcommissie 
Zeeweg 20, 3233 CV, OOSTVOORNE AAN ZEE 
 
Tel: 0181-375984 (overdag) | M: 06-3100-2502 | Fax: 084-8390416 | Buitenland@JDCH.nl 


