
Inschrijfformulier 
Top! Eindelijk weer naar een Jaarfeest met de Traction

Ja, wij komen op zondag 18 september ook naar Harderwijk voor het Jaarfeest 2022.

Naam _______________________________ Voornaam  __________________
Lidnummer   _____________            Afdeling ___________________
E-mailadres  _________________________________
Aantal personen ______  
                                                                                                                                          Totaal

Vaste eigen bijdrage Jaarfeest  _____ personen                                € 5,00 p.p. € ______
De eigen bijdrage graag binnen 5 dagen na reservering overmaken op rekening 
NL41 RABO 0127855017
t.n.v. penningsmeester TAN Midden - Belangrijk in de omschrijving vermeld u uw TAN lidnummer.

Optioneel (let op: de kosten voor het buffet dienen op een andere rekening te worden overgemaakt)
O een heerlijk buffet inclusief 2 consumpties _____ personen  € 35,00 p.p. € _______ 
17.00 uur – 18.30 uur – dus op tijd weer op huis aan.   
De kosten voor het buffet graag binnen 5 dagen na reservering overmaken op rekening 
NL12 ABNA 0627222617
t.n.v. Theo Avezaat - Belangrijk in de omschrijving vermeld u uw TAN lidnummer.     
                
Voor de volgende 2 optionele activiteiten moet wel worden ingeschreven maar u betaalt pas op locatie.
O stadswandeling Harderwijk met gids _____ personen             € 3,00  p.p.   € ______
O boswandeling met de boswachter     _____ personen             € 3,00  p.p.    € ______          
           
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Hotelkamer Hotel Harderwijk. Voor de leden die rond het Jaarfeest in het hotel willen overnachten 
hebben wij een beperkt aantal kamers in optie genomen tegen de speciale prijs van € 127,00 per nacht voor 
2 personen inclusief luxe ontbijt (bij bezetting 1 persoon € 113,00 inclusief luxe ontbijt).
   U moet wel rechtstreeks bij het hotel boeken en afrekenen. Bij de reservering aangeven, dat u voor het 
Citroën Traction Jaarfeest komt. Voor meer informatie en reserveren www.hotelharderwijk.com of bel 0341-
801010 

Jaarfeest TAN 2022
Hotel Harderwijk
Leuvenumseweg 7
Harderwijk
18 september
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