Inschrijven gebedsdag Bad-Soden
Door het onderstaande formulier (volledig ingevuld) te sturen of mailen naar Stephan van Rinsum (adres hier
onder) met gelijktijdige betaling**van de reiskosten op rekeningnummer:
NL53 INGB 0007 5584 70 t.n.v. vereniging Stephanus Bedevaart te Drunen.
De betaling geldt als definitieve inschrijving*** (geen betaling gedaan dan gaan anderen voor)
De betaling is per persoon. De betaling gelijk met de inschrijving te voldoen.
Indien u zich aanmeldt A.U.B. een kopie van de overschrijving meesturen.
U ontvangt geen bericht van de betalingen! Uw afschrift is uw bewijs van betaling en inschrijving.
Inschrijfformulier 2017 naar Bad-Soden Gebedsdagen met Zuster Margaritha Valappila (Halle Therresia von
Lisieux. (busreis 65 euro excl. Overnachting, zie prijslijst)
Datum: 05-06-2017 of 17-09-2017
Voorletters + Naam

HR./MEVR. *

………………………………

……………………………………….

………………………………

……………………………………….

Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Email:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Eenpersoonskamer gewenst: Ja/Nee *
Bijzonderheden:………………………………………………………………………………………………..
Inlichtingen:
Vereniging Stephanus Bedevaart.

KVK-nummer: 67771580

Govert Flinckstraat 15 5151 WK Drunen.
Bankrekening: NL 53 INGB 0007 5584 70 o.v.v. naam en datum gebedsdag
Email: info.badsodenreis@gmail.com
**Afmelden is alleen mogelijk met een geldige reden(gaat er een ander in u plaats, dan is het geen probleem)
*** De reis gaat alleen door als er genoeg deelnemers zijn. (zo niet dan krijgt u hierover bericht en krijgt u het
inschrijfgeld retour)

Kosten gebedsdag 05-06-2017 of 17-09-2017 Zuster Margaritha Valappila
Halle St. Theresia von Lisieux Bad-Soden Salmünster 2017
Vertrek zaterdag 10:00 uur vanuit o.a. Vught, thuiskomst zondag rond middernacht.

Vervoer touringcar* Euro 70 per persoon incl. verzekeringen. (ex. Reisverzekering)
* o.v.b. (bij genoeg aantal deelnemers gaat de reis door)

Overnachting contant te voldoen bij aankomt in Haus Raphael.
Tweepersoonskamer voor echtparen Euro 70.
Eenpersoonskamer Euro 42.
Inbegrepen in de prijs zijn de handdoeken en beddengoed.
Met een broodmaaltijd op zaterdagavond na de aankomst, en ontbijt op zondagochtend.
Let op zelf meenemen brood en drinken voor de heen en terug reis.
Evt. voor op de gebedsdag zelf, er is ook gelegenheid om in het Evangelisatiecentrum St. Theresia von Lisieux
koffie/thee/ broodjes enz te kopen.

Vereniging “Stephanus Bedevaart” www.stephanusbedevaart.org
KVK-nummer: 67771580
Bankrekening: NL 53 INGB 0007 5584 70 o.v.v. naam en datum gebedsdag
Let op: deelname is pas definitief na betaling.

