
  Commissie HP / DP 
 

   

NNPV reizen naar de 

Formule 1 Grand Prix België Spa-Francorchamps 

1 september 2019 

 

     
 

Type reizen: 
 

Type reis Vervoer Datum Lid NNPV Gezinslid Introducé Kind t/m 14 jr. 

Dagretour  Busreis 01-09 € 125 € 150 € 239 € 80 

1 of 2 overnachtingen (gelijke prijs) 
op camping (op=op) 

Eigen vervoer 
en eigen tent 31-08 t/m 02-09 € 135 € 165 € 259 € 85 

1 hotelovernachting Maastricht 
(op basis van beschikbaarheid)  Eigen vervoer 01-09 t/m 02-09 € 230 € 275 € 439 € 180 

 

Enkele punten van aandacht: 

 

• Meld je uiterlijk op dinsdag 30 april 2019 aan d.m.v. bijgevoegd inschrijfformulier. 

• De kosten worden na inschrijving door de NNPV geïncasseerd. 

• Restitutie is helaas NIET mogelijk. 

• Onduidelijke of onvolledige formulieren kunnen helaas, vanwege de arbeidsintensieve afhandeling, NIET in 

behandeling genomen worden. 

• Bij een minimum aantal deelnemers gaat de reis niet door als dit aantal niet wordt gehaald. 

• Uiterlijk 3e week van mei zal de NNPV aangeven welke reizen doorgaan en krijgt u bevestiging van deelname. 

• De camping is op ca. 10-15 min. van het circuit en kleinschalig. Regelmatige shuttlebus naar circuit. Er is 
’s avonds een kampvuur met barbecue, ’s ochtends ontbijtmogelijkheden. Eigen tent vereist i.v.m. beperkt 

aantal plaatsen (maximaal 40-50 pers., op=op) graag 2e keuze en datum aankomst (31-8 of 1-9) aangeven. 

Dit kan alleen gewijzigd worden indien nog plek beschikbaar. 

• Hotel op basis van beschikbaarheid, alleen 2-persoons kamers beschikbaar; parkeerticket voor parkeerplaats 

bij circuit wordt verstrekt, evt. kan in een later stadium nog worden bekeken of een shuttle bus geregeld kan 

worden. 

• Prijzen voor introducés zijn kostprijzen. 
 

 

 
 
 
 



 

  Commissie HP / DP 
 

 

 
 

 Aanmeldformulier Formule 1 Grand Prix van België, Spa-Francorchamps 
op 1 september 2019 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Ik meld me hiermee (vóór dinsdag 30 april!) aan voor de volgende reis: 
 

 Dagretour Formule 1 Grand Prix van België, Spa-Francorchamps op 01/09/2019 (busreis) 
 

Inclusief: ● Wedstrijdticket General Admission (zondag) ● Vervoer vanuit Den Haag, Rotterdam of Ede naar 
circuit Spa-Francorchamps per luxe touringcar (retour) ● Ontbijtpakket in de bus ● Begeleider vanuit 
Sportreizen.com ● Keycord + ticket holder (inclusief plattegrond) 

 
Exclusief: ● Reis- en Annuleringsverzekering (minimaal 40 personen deelname!) 

 
Ik/wij wil(len) graag bij de volgende NN-locatie opstappen (keuze a.u.b. aangeven, exacte vertrektijden worden 
later bekend gemaakt) 

 HP 

 DP 

 Ede 

 

 Formule 1 Grand Prix van België, Spa-Francorchamps vanaf 31/08/2019 met 1 of 2 overnachtingen 
(prijs is gelijk!) op camping. 

 
Inclusief: ● 1 of 2 overnachtingen op de exclusieve Sportreizen.com camping in Coo, o.b.v.: 1x campingplaats 
voor eigen tent ● Dagelijkse shuttle service tussen camping en circuit ● Weekendticket Bronze (staanplaatsen) 
● Keycord Sportreizen.com ● Shuttle services op zaterdag en zondag tussen camping en circuit 
● Begeleider van Sportreizen.com op locatie. 

 
Exclusief: ● Reis- en Annuleringsverzekering ● Toeristenbelasting ● Uitgaven van huishoudelijke aard 
● Vervoer van Nederland naar camping – circuit v.v. (maximaal 40 personen deelname, op volgorde inschrijving) 

 
➢ Geef 2e keuze; dagretour of hotel (met benodigde aanvullende info) aan indien VOL: 

………………………………………………………………………………………………………… 
➢ Bij groep: ik/wij kom(en) met …… tent(en) 
➢ Ik/wij kom(en) aan op: 31-8 / 1-9 (doorhalen wat niet van toepassing is en alleen te wijzigen indien 

beschikbaar) 
 

 Formule 1 Grand Prix van België, Spa-Francorchamps van 01-09-2019 t/m 02-09-2019 
met 1 hotelovernachting in Maastricht (op basis van beschikbaarheid) 

 
Inclusief: ● 1 overnachting in 3 of 4* hotel in Maastricht ● Inclusief ontbijt ● O.b.v. 2-persoonskamers 
● Weekendticket Bronze (staanplaatsen) ● Keycord Sportreizen.com ● Parkeerticket voor circuit (evt. kan later 
nog bekeken worden of shuttle bus geregeld kan worden) ● Begeleider van Sportreizen.com op locatie. 

 
Exclusief: ● Reis- en Annuleringsverzekering ● Toeristenbelasting ● Uitgaven van huishoudelijke aard 
● Vervoer naar hotel en circuit. 

 
➢ Geef 2e keuze; dagretour of camping (met benodigde aanvullende info) aan als niet meer beschikbaar: 

………………………………………………………………………………………………..…….… 
 
Ondergetekend NNPV-lid 

personeelsnr.|___|___|___|___|___|___|___|___| 06-nr. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

adres, woonplaats: _____________________________________________________________ 

e-mailadres: _____________________________________________________________ 



 

  Commissie HP / DP 
 

 

 
 

Meldt aan voor de door hem/haar geselecteerde NNPV reis 
Formule 1 Grand Prix van België Spa- Francorchamps 2019 

 

 Zichzelf (voor- en achternaam): …………………………………………………………………… 
 

 Medelid (voor- en achternaam): …………………………………………………………………… 
 

 Gezinslid (voor- en achternaam): …………………………………………………………………. 
 

 Gezinslid (voor- en achternaam): …………………………………………………………………. 
 

 Gezinslid (voor- en achternaam): …………………………………………………………………. 
 

 Gezinslid t/m 14 jaar (voor- en achternaam) …………………………………………………….. 
 

 Gezinslid t/m 14 jaar (voor- en achternaam) …………………………………………………….. 
 

 Introducé (voor- en achternaam): ………………………………………………………………… 
 

 Introducé (voor- en achternaam): ………………………………………………………………… 
 

 Introducé (voor- en achternaam): ………………………………………………………………… 
 

 Introducé t/m 14 jaar (voor- en achternaam): …………………………………………………… 
 

 Introducé t/m 14 jaar (voor- en achternaam): …………………………………………………… 
 

Te betalen bedragen (zie voorzijde, prijzen afhankelijk van geselecteerde reis): 
Deelnemers gaan ermee akkoord dat de bedragen aangepast worden bij 2e keuze-reis. 
 

…. x lid/medelid à € ……..  = € …….. 

 

…. x gezinslid à € ……….  = € …….. 
 

…. x gezinslid t/m 14 jaar à € …….. = € …….. 
 

…. x introducé à € ……..  = € …….. 
 

…. x introducé t/m 14 jaar à € …….. = € …….. 
 

Totaal verschuldigde bedrag ad € ___________ wordt na inschrijving automatisch ingehouden van het bij de NNPV 
bekende rekeningnummer. 
 

De reis gaat niet door bij minder dan het minimaal vereiste aantal deelnemers! 
 
 

datum ___________________________ handtekening _________________________________ 
 
 

Het ingevulde inschrijfformulier graag uiterlijk op dinsdag 30 april 2019 per email naar 
josee.daniels@nnip.com sturen. 

mailto:josee.daniels@nnip.com

