
  

 
Inschrijfformulier Bevrijdingsfestival Brielle van 1 tot en met 6 mei 
2020. 
Kosten deelname per persoon:  Gratis!                                                                         

Je kunt bij ons eten, de kosten zijn € 25,00 pp. en hiervoor krijg je op vrijdag 1 mei diner en 
vanaf 2 mei, ontbijt, lunch en diner tot en met 5 mei. Je kan geen dagdelen apart bestellen, of 
korting krijgen. 
Gaarne invullen of en wanneer je mee wil eten (en op welke dagen), op dit 
inschrijfformulier bij bijzonderheden en of je akkoord gaat met de privacy statement                                                                                                            
Betaling voorafgaand aan het evenement op bankrekening NL11 RABO 0317 6948 39 t.n.v. 
stichting Bevrijdingsfestival Brielle.     

Per inschrijving ontvangen wij graag 25, euro borg per inschrijving  (niet per 
deelnemer). Wij vragen u vriendelijk de borgsom (al dan niet i.c.m. met het eten) voor 1 
maart 2020 over te maken op bankrekening NL11 RABO 0317 6948 39 t.n.v. Stichting 
Bevrijdingsfestival Brielle.  
Ovv het aantal personen en Bevrijdingsfestival Brielle 2020. Uw kunt de borgsom 
terugvragen na het evenement of schenken aan de stichting bevrijdingsfestival Brielle. 

Graag willen wij ook weten of je mee wilt met de (grote) rondrit op 2 mei 2020 en of je 
meewilt doen aan de mockbattle (e.e.a. voor de planning en het scenario). 

U kunt uw keuzes onderstaand aanvinken. 
    
* Voor buitenlandse deelnemers, verwijzen we onderop dit document naar de 
instructies.                     

 
DEELNEMER   
Clubnaam   
Naam   
Adres   
Postcode  Woonplaats  
Telefoon  Mob tel  



E-mailadres   
 
Gezelschap & wapens       
aantal deelnemers:       
Naam deelnemer rang Unit Wapen 1 serienr wapen 2 serienr 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
kopie van het wapenverlof moet bijgevoegd worden bij dit t.b.v. vergunning en wapenadministratie.  
 
Voertuigen   
Voertuig 1 (merk + type)  Kenteken  
Voertuig 2 (merk + type)  Kenteken  
Voertuig 3 (merk + type)  Kenteken  
Voertuig 4 (merk + type)  Kenteken  
Voertuig 5 (merk + type)  Kenteken  
 
Bivak 
Type tent en aantal   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

Indien u verblijft in een hotel of soortgelijk, graag 
even de naam en het adres van het hotel aub? 
  

Extra ruimte voor display in m2   
         
Geschat totaal oppervlak bivak in    
    m2   

 
Bijzonderheden; Contactpersoon en telefoonnummer bij eventuele calamiteiten  
  



 
Geef hieronder aan of je mee wilt doen met de rondrit dan wel de mockbattle. 
 
Rondrit van 2 mei 2020  Wil mee                                          wil niet mee 

 
 
Mockbattle wil mee doen wil niet mee doen 

 
Gaarne hieronder de dagen dat u aanwezig bent aankruisen. 
 
30 april 1 mei 2 mei 3 mei 4 mei 5 mei  6 mei 

 
 
Welke dagen je wilt mee eten en evt. bijzonderheden. 
 
1 mei  eten 2 mei eten  3 mei eten 4 mei eten 5 mei eten 
 
En overige bijzonderheden bv vegetarisch eten, medicijnen en allergieën 
 
 
 
 
Helemaal niet eten graag hier aangeven 
 
Toestemmingsverklaring: 
 
Ik geef middels ondertekening van dit formulier toestemming aan de Stichting bevrijdingsfestival Brielle tot 
verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy beleid van de Stichting 
bevrijdingsfestival Brielle. 
Uiteraard behoud ik mijn recht te allen tijde het bestuur van de Stichting bevrijdingsfestival Brielle te informeren 
om gegevens van mij terstond te verwijderen.   
Tevens verklaar ik hierbij dat ik kennis genomen heb van het privacy beleid van de Stichting Bevrijdingsfestival 
Brielle op de website www.bevrijdingsfestivalbrielle.nl en stem hier mee in.  
 
DATUM :______/________/ 20____       HANDTEKENING: 
    
  
Dit formulier invullen en via de mail opsturen naar  het Bevrijdingsfestival Brielle t.n.v. de administratie via 
info@bevrijdingsfestivalbrielle.nl 
 
Deelname aan het evenement is op eigen risico. 
 
Alvast heel erg bedankt en bedankt voor je/jullie inschrijving 
 
* Toelichting op de inschrijving voor buitenlandse deelnemers met wapens: 
Buitenlandse deelnemers dienen hun wapens kenbaar te maken via documenten uit het desbetreffende land 
Dat kan uw eigen vergunning zijn, een onklaar gemaakte verklaring, een aankoop bon of iets dergelijks. 
Belangrijk is dat u aangeeft om welk wapen het gaat al dan niet aangevuld met foto’s zodat de politie u kan  
controleren en/of het wapen toegestaan is in Nederland dan wel tijdens het  evenement. 
Let wel: Wapens die niet in Nederland zijn toegestaan, zijn ook op het evenement niet toegestaan uiteraard. 
Bij vragen graag even contact zoeken met ons als organisatie. 
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