Inschrijfformulier
Adventures 2021
(S.v.p. alle omcirkelde velden kompleet invullen)
Achternaam / Voornaam:

/		

Roepnaam:

(Alleen eerste voornaam voluit, identiek als in paspoort, zorgvuldig invullen!)

Adres:		Huisnr.:
Postcode + woonplaats:		

Land:		

Geboorteplaats:		
Geb. datum:		
		
(dd-mm-jjjj)
Telefoon nr. / mobiel:
/ 		
Geslacht:
M
V

E-mail adres:		
Nationaliteit:		
					
Paspoort nummer:		
Geldig tot:		
		
(dd-mm-jjjj)
Motorrijbewijs nummer:		
Geldig tot:		
		
(dd-mm-jjjj)
Motormerk + type 		
Bouwjaar:
Identificatie nr. motor:		

Kenteken:

Bij nood waarschuwen:

Bloedgroep:

Offroad ervaring:
Ik kies opties:

Tel.:		
Beginner
Allroad-groep

Middenklasse
Offroad-groep*

Gevorderde*
met voorrijder

Ver-gevorderde*/**
met GPS ***

*=noppenbanden verplicht, **= bib-mousse aanbevolen ***= eigen GPS verplicht. Wij leveren digitaal GPX met alle routes, tussenstops en eindlocaties.

Ik schrijf in voor volgende reis: Data:
Prijs op basis van inschrijfdatum aankruisen s.v.p.:
DAKAR ADVENTURE 2021
- 12 t/m 23 januari 2021
t/m 1/7/20: € 2.795,=		 t/m 1/10/20: € 2.995,= na 1/10/20
DAKAR ADV. KORT A 2021
- 12 t/m 18 januari 2021
t/m 1/7/20: € 2.295,=		 t/m 1/10/20: € 2.495,= na 1/10/20
DAKAR ADV. KORT B 2021
- 17 t/m 23 januari 2021
t/m 1/7/20: € 2.295,=		 t/m 1/10/20: € 2.495,= na 1/10/20
TRANSPANA ADV. 2021
- 20 t/m 27 maart 2021
t/m 1/10/20: € 1.595,=		 t/m 1/1/21 : € 1.695,= na 1/1/21
MAROKKO ADVENTURE 2021 - 6 t/m 17 oktober 2021
t/m 1/1/21: € 2.195,=		 t/m 1/ 3/21: € 2.395,=
na 1/ 3/21
MAROKKO ADV. KORT A 2021 - 6 t/m 12 oktober 2021
t/m 1/1/21: € 1.795,=		 t/m 1/ 3/21: € 1.995,=
na 1/ 3/21
MAROKKO ADV. KORT B 2021 - 11 t/m 17 oktober 2021
t/m 1/1/21: € 1.795,=		 t/m 1/ 3/21: € 1.995,=
na 1/ 3/21
Motorhuur (kort/lang):
Dakar: € 1.250,= / € 2.000
Spanje € 1.250,= 		 Marokko: € 850,= / € 1.500,=
1 pers.kamers (kort/lang):
Dakar: € 300,= / € 400,=
Spanje € 300,= 		 Marokko: € 250,= / € 300,=
Kosten passagier mee:
Dakar: € 1.595,= / € 1.995,=
Spanje € 995,= 		 Marokko: € 1.195,= / € 1.495, =

: € 3.195,=
: € 2.695,=
: € 2.695,=
: € 1.795,=
: € 2.495,=
: € 2.095,=
: € 2.095,=

* Voor DAKAR ADVENTURE 2021 direct € 750,= aanbetalen en restant vóór 1 november 2020. Daarna is geen aanbetaling meer mogelijk.
* Voor MAROKKO ADVENTURE 2021 direct € 500,= aanbetalen en het restant vóór 1 augustus 2021. (Reisdata kunnen door gewijzigde vluchttijden in 2021 nog 1-2 dagen verschuiven.)
Bij onvoldoende deelname gaat reis niet door. Zie ook onze algemene voorwaarden op de website www.dutchdakar.com

Ik betaal de pakketprijs per omgaande na ontvangst van de bevestiging en factuur. De inschrijving is definitief zodra het volledige bedrag is betaald. Bij schriftelijke
annulering tot 3 maanden voor aanvang van de reis vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld met aftrek van de reeds gemaakte kosten. Voorts gelden de algemene
reisvoorwaarden zoals vermeld op dutchdakar.com. Annulerings-, reis- en motorverzekering dient men zelf te regelen.

Plaats:

Inschrijfdatum:
Dit formulier invullen en ondertekend inleveren bij Arjan Brouwer of sturen naar:
Dutch Dakar Adventure, t.a.v. Administratie, Hoge Eng West 21, 3882 TP Putten

Handtekening:

Opmerkingen:

In het pakket is inbegrepen:
- Overnachtingen in goede hotels.
- Ontbijt & Diners.
- veel onderdelen mee door organisatie.

Mailen naar administratie@arjanbrouwer.nl mag ook.
Voor Adventures tevens kopie mailen van: paspoort, rijbewijs dubbelzijdig,
kentekencard dubbelzijdig, groene kaart, zorgpas dubbelzijdig.
Digitaal via administratie@arjanbrouwer.nl

AFDRUKKEN

- Vliegreis NL naar bestemming en weer retour.
- Medische en technische ondersteuning
- Vervoer van motor en bagage in gesloten oplegger. - Mooie & spectaculaire routes.
- Ervaren voorrijders met GPS-route.
- Routes per deelnemersniveau/motor.
- Vol = vol.

