NIEUWSBRIEF
Onderwerp: verblijf in La Roche eerste weekend 07/09/19 * 08/09/19
Hello

De Ploegvergadering van 16/01/19 heeft aanvaard dat we als Groepsuitstap van
de Sportivo’s naar La Roche zouden gaan.
https://www.florealgroup.be/nl/page/la-roche.html

We vertrekken zaterdagmorgen 07/09 om 08:00 u naar ginder. Voor 154
kilometers en een paar honderd hoogtemeters. Voorziene aankomst ??
We keren zondagmorgen 08/09 terug om 09:00 u naar SPL. Voorziene
aankomst?? Afhankelijk van de wind.
Dan moeten we wel rekening houden met de voorwaarden van Floreal !!
Floreal heeft ons de reservering vast gehouden tot 18/02/2019.
Dus ...
Dus VOOR 15/02/2019 zouden we moeten weten met hoeveel LWT’ers we wel
zouden zijn.
Overeenkomstig het clubreglement is de deelname van iedereen gegarandeerd.
Aan het ritme van de Sportivo’s.
De betaling van het voorschot van vijftig euro geldt als bevestiging van uw
deelname.
En wat doen we als blijkt dat er op 15/02 minder dan 10 personen zich gemeld
hebben ..??
Als er onvoldoende interesse is dan staat het ons altijd vrij om de optie van
Floreal niet te lichten.
Als bijlage maak ik u een ontwerp van INSCHRIJVINGSFORMULIER over.
En wat doen we als blijkt dat er op 15/02 minder dan 10 personen zich gemeld
hebben ..??
Dit bericht geldt al eerste kennisgeving, andere details volgen nog in augustus.
Namens de groep van de Sportivo’s, Michel

Van: "Floreal La Roche-en-Ardenne, Info" <laroche.info@florealgroup.be>
Aan: "michel vanalphen" <michel.vanalphen@telenet.be>
Verzonden: Maandag 17 december 2018 16:40:55
Onderwerp: RE: verblijf in La Roche eerste weekend 07/09 * 08/09
Beste Meneer Vanalphen,
Wij hebben 8 kamers in optie laten van 07/09/2019 tot 08/09/2019 (1 nacht).
Wij zullen 8 kamers in optie te behouden tot 18/02/2019. Zonder antwoord van u op deze datum,
moeten wij deze optie schrappen.
Contacteer ons als u meer informatie wenst.
Met vriendelijke groeten,

LEEUWSE WIELERTOE
RISTEN
Inschrijvingsformulier La Roche 2019

Naam / Voornaam :

wenst deel te nemen aan de weekenduitstap van de Sportivo’s
naar La Roche Belgische Ardennen van zaterdag zeven september
tot en met zondag acht september 2019 en betaalt via de
rekening van BE 61-0680-4141-8017 van LWT-Sint-Pieters-Leeuw
de som van 50 € (vijftig euro) per persoon als voorschot VOOR 15
februari 2019 met vermelding “La Roche 2019” + de namen.
Het saldo zal betaald worden NA de reis, na de afrekening van
alle kosten.

Inschrijvingsformulier af te geven aan inrichter Michel Vanalphen
of secretaris Jos Ghysels.
Annulatievoorwaarden .
-

Tot drie maanden VOOR de vertrekdatum van 07/09 ( dat is dus 07/06/2019 ): 50€
administratiekosten per persoon .
Vanaf drie maanden (dat is dus 07/06/2019) tot 30 dagen VOOR vertrekdatum(dat is dus
07/08/2019) 60€ administratiekosten per persoon.
Vanaf 29 dagen (dat is dus 07/08/2019) tot 14 dagen VOOR vertrekdatum (dat is dus 24/08/2019)
70% van de totale reis per persoon .
In geval van annulatie binnen de veertien dat VOOR vertrekdatum of in geval van niet aanwezig zijn
bij het vertrek betaalt u de reissom (100%) plus eventue le kosten opgelegd door het hotel.
Annulaties dienen steeds per mail te worden doorgegeven aan de inrichter.

