
 

 

Aanmeldingsformulier  PINKSTERDRIETOCHT 22 mei 2018 

Mevrouw / de heer:  
Adres: 
Telefoon:    e-mail:  

• totaal aantal personen  1 / 2  (s.v.p doorstrepen wat niet van toepassing is; geldt ook voor 
hieronder) 

• opstapplaats: Centrum / Vierstaten 
 
Indien u een introducé meeneemt: 
Mevrouw / de heer: 
Adres: 
Telefoon:    e-mail: 

• opstapplaats: Centrum / Vierstaten 
 

Opgave door invulling van dit formulier (dat uiterlijk 1 mei a.s. moet zijn ontvangen) aan: 
Penningmeester Historische Vereniging Alkmaar 
Nassaulaan 43 1815 GJ Alkmaar 
Of via info@hvalkmaar.nl 
 
Betaling door overschrijving van € 60,00 (leden en hun partners) /€ 70,00 (introducé) per persoon, te 
storten op rek.nr. NL62INGB0000600401 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar, o.v.v. ‘P3’. Op het 
moment, dat we uw bedrag ontvangen bent u ingeschreven. 
 
Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. De datum van betaling geldt als aanmeldingsdatum. 
(Er kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Na aanmelding en betaling krijgt u geen nadere 
bevestiging. Bij annulering binnen 5 dagen voor de reis ontvangt u geen geld terug.) 
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