
                                 

 

    

 

SIVZeist en AIJV organiseren een gezamenlijk schaatskamp tijdens de voorjaarsvakantie in Inzell. Omdat 
Thialf vanaf half februari gesloten is, biedt dit rijders een fantastische mogelijkheid om voor het einde 
 van het seizoen nog twee maal op ‘snel ijs’ te presteren of gewoon om gebruik te maken van de 
mogelijkheid om in Inzell te schaatsen (een KNSB licentie is niet verplicht). 
 
Inclusief: 
Vervoer per bus, vertrek zondagochtend heen en vrijdagochtend retour (Zeist) 
Verblijf in 2, 4 en 6 persoons-appartementen Chiemgau  (indeling i.o.m. trainers) 
Alle maaltijden (ontbijt en lunch in eigen accommodatie, diner gezamenlijk) 
Trainingen (verzorgd o.a. door Marcel Scheperkamp – Zeist en Baanselectie en Walter Douma – AIJV  
en C-selectie) en wedstrijden zoals hieronder: 
Maandag - 2 x training 
Dinsdag  - 1 x training 1 x wedstrijd 
Woensdag - 2 x training 
Donderdag - 1 x training 1 x wedstrijd 
Prijs ALL INN reis: € 345,=  
 
Deze all-in reis is uitsluitend bedoelt voor schaatsers zelf. Gezinsleden die mee willen naar Inzell dienen 
zelf hun reis en accommodatie te verzorgen. Het is in dit geval ook mogelijk voor schaatsers om alleen  
het ‘IJspakket’ af te nemen bestaande uit de hierboven genoemde trainingen en wedstrijden. 
Prijs IJspakket: €   95,= 
 
Betaling /Annulering: 
All-in reis;  
Aanbetaling direct na inschrijving 100,= (factuur volgt). Restant voor 15 jan. 2015.  
Annuleringskosten voor 15 jan. 2015      € 100,= 
Annuleringskosten vanaf 16 jan. t/m 22 feb. 2015     € 200,= 
IJspakket; 
Betaling gehele bedrag voor 15 jan. 2015 (factuur volgt) 
Annuleringskosten vanaf 16 jan. t/m 22 feb. 2015     € 25,=. 
 
Deze reis is exclusief reis en annuleringsverzekering en exclusief de lunch tijdens de heenreis. 
 
Vragen? 
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Edwin Beekelaar (SIVZ) edwin.beekelaar@gmail.com / 
06-40787097 en Simone Douma (AIJV) smndm@ziggo.nl / 06-49682496. 
 

Er is een beperkt aantal plaatsten beschikbaar, vol = vol. Reageer snel!  
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 december 2014. 
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Aanmeldingsformulier Inzell 22 tot 27 feb 2015 (svp per persoon 1 formulier) 
 
 
Naam:    ________________________________________ 
 
Factuuradres:   ________________________________________ 
 
Geb. Datum   ________________________________________ 
 
Telefoonnummer  ________________________________________ 
 
Mailadres   ________________________________________ 
 
Categorie   _________________ 
 
Wedstrijdnr.   _________________ 
 
 
 

o Geeft zich op voor de All-Inn reis 
 

o Maakt alleen gebruik van het IJspakket 
 

Handtekening (indien jonger dan 18, van een ouder/verzorger) 
 
 
 
________________________   
 
 
Graag het volledig ingevulde formulier mailen naar: smndm@ziggo.nl 
 
Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de genoemde betalingscondities 
en annuleringsvoorwaarden. 
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