Reserveringsformulier Waleuk © 2018

Huurder:

Voornaam/-letters & Achternaam :

Leeftijd & geboortedatum:
BSN-nummer:
Adres & Woonplaats:
Je gegevens worden zorgvuldig verwerkt zie onze privacy-verklaring op onze site!

Mailadres:
Telefoonnr:

Bij GG Telefoonnr. & naam:

Datum, Plaats:

Handtekening Huurder:

Huurder verklaart, dat de groep deelnemers bestaande uit

personen incl. de huurder,

kennis hebben genomen (dit is verplicht) van het Huishoudelijk- en Verhuurreglementen zie www.waleuk.nl
& zich ook allemaal aan deze regels houden! Deelname aan onze activiteiten is geheel op
eigen risico & je eigen verantwoordelijkheid.
De reservering is definitief na onze bevestiging per mail!
Vul in welke dag, datum & aanvangtijd:

Vul s.v.p. onderstaande gegevens in:

per uur

1,5 uur

Waleuk 2-Trapper (2-4 pers.) € 15,€ 22,50
Waleuk 4-Trapper (4-6 pers.) € 17,50
€ 26,25
ochtend/middag
1-persoons Fiets
€ 7,50 / € 8,50
1-persoons Waleuk Kano
€ 10,- / € 12,50
2- persoons Waleuk Kano
€ 18,50/ € 21,50
gezins-roeiboot (1 aanwezig)
€ 20,- / € 25,BBQ-smoker incl. 4 zakken fruithout per dag
Transport door Waleuk kosten € 0,50 per gereden km!

2 uur

aantal fietsen

aantal uur

€ 30,€ 35,2 dagdelen
aantal
welke dagdeel
€ 10,€ 15,€ 25,€ 30,aantal Smokers:
aantal dagen:
€ 150,Transport via Waleuk:
€ 10,- Eigen vervoer met Waleuk Aanhanger:

Zelf de Smoker vervoeren met onze Waleuk-aanhanger
HUUR BBQ borgsom = € 100,Let op: na plaatsing Smoker op uw locatie, de aanhanger direct retour Waleuk

Aantal personen:
€ 3,50 p.p.
€ 4,- p.p.
€ 5,- p.p.

Dolen in ons Maisdoolhof per persoon entree
Kids-Doolhofmenu: beker Ranja, zakje Popcorn & IJsje (na afloop)
Doolhofmenu: fles limonade, zakje chips & IJsje (na afloop)

Picknick koeltasje (alleen de inhoud is voor jou)
gevuld met broodjes, limonade, fruit & lekkers

€ 12,50 p.p.

Calamiteitenfonds bij Fiets- & Kanoverhuur

€

1,- p.p.

Indien u dit niet afsluit en er doen zich calamiteiten voor, brengen wij € 50,- in rekening per gebeurtenis

Standplaats mini-camping primitief oftewel op z’n boerenfluitjes
Aantal Personen:
zonder elektra (excl. Toeristenbelasting) per nacht p.p. € 10,- p.p.p.n.
Water-, Toilet & Douchevoorziening aanwezig, let op: Douchen werkt op uw muntgeld!

Voor elke activiteit geldt: Prijswijzigingen voorbehouden Waleuk © 2018

Aantal nachten:

