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Het kan voorkomen dat we om 
eender welke reden onze activiteiten 
moeten wijzigen. neem dus zeker 
ook eens een kijkje op onze website: 
www.dezwerfautoklub.be.

De grote Occasiebeurs  
voor zwerfauto’s en caravans
Een organisatie van VKT-De Zwerfautoklub en Vlaamse Kampeertoeristen vzw 

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012 (van 10 tot 17 u)
Plaats: Parking 1, Sporthal, B.L. Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

• toegankelijk voor zowel particulieren als professionele verkopers.
• standplaatsen voor meer dan 100 occasiezwerfauto’s en -caravans aan zeer 

democratische prijzen!
• Gratis toegang voor bezoekers – ruime parking voor bezoekers (gratis) – Cafetaria
• Verkopers betalen € 39,50 voor de eerste zwerfauto of caravan (VKt-leden slechts € 33,00), 

€ 33,00 voor de tweede, € 27,00 voor de derde en volgende.

InSchrIjvIngSfOrmuLIEr OccaSIEBEurS 2012

ondergetekende,

naam of firma  ___________________________________________________________________

straat + nr.  ______________________________________________________________________

postcode  ______________________  Gemeente  _______________________________________

tel. ____________________________________________________________________________

e-mail  _________________________________________________________________________

VKt-lidnummer  __________________________________________________________________

wenst in te schrijven voor een standplaats op de occasiebeurs van VKt-De Zwerfautoklub 
op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2012 te eeklo voor:

Aantal Tarief (incl. btw) Bedrag

zwerfauto € 39,50 / € 33,00 / € 27,00 = €

caravan € 39,50 / € 33,00 / € 27,00 = €

EINDTOTAAL = €

en schrijft dit bedrag over op het rekeningnummer Be49 9799 2219 5371 van 
VKt-De Zwerfautoklub (Hasselt).

Datum en handtekening  _____________________

Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan: secretariaat VKt-De Zwerfautoklub, Keizer 
Karellaan 3, 1982 elewijt, t 0477 61 21 31 (na 18 u), secretariaat@dezwerfautoklub.be.

Hier kunt u ook terecht voor meer info.

aarzel niet om in te schrijven, indien u uw caravan of zwerfauto intussen hebt kunnen verko-
pen, betalen wij het inschrijvingsgeld onmiddellijk terug!

op zondag gaat in de evenementenhal een antiek - en rommelmarkt door van 10 tot 18 u.

WEEkEnD BrEE
10 - 12 februari 2012

Bree, geen stad als een ander, en ook wel 
‘De parel van de Kempen’ genaamd. De stad is 
gelegen in het noordoosten van de provincie 
Limburg en biedt diverse mogelijkheden. 
Bree heeft een romantisch centrum met 
17de-eeuwse historische gebouwen, een 
ruim winkelaanbod en toch steeds dichtbij 
de natuur.
We parkeren op wandelafstand van het cen-
trum met talrijke horecagelegenheden.

DEELnamEPrIjS  
WEEkEnDS 2012
De deelnameprijs voor onze weekends be-
draagt € 15 per wagen. Wie dit wenst, kan een 
abonnement nemen voor alle weekends in 
2012. een dergelijk abonnement kost € 120 
en is geldig voor de weekends vermeld in de 
activiteitenkalender. 
Zowel de deelnameprijs van € 15, als het 
abonnement dekken enkel de normale organi-
satiekosten van het weekend. in het geval we 
voor een bepaald weekend hoge bedragen 
moeten betalen voor toegangsgelden, gidsen, 
overnachtingen, enzovoort, kan een extra bij-
drage nodig zijn. ook de geabonneerden zullen 
die toeslag moeten betalen, hun bijdrage zal 
echter altijd € 15 lager liggen dan het bedrag 
dat de andere deelnemers betalen.
abonneren kan door betaling van € 120 
aan onze penningmeester Danny salden of 
door overschrijving op het rekeningnummer 
Be49 9799 2219 5371 (BiC: arspBe22XXX) van 
VKt-De Zwerfautoklub.


