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35th World Police Indoor Soccer Tournament
2017 INSCHRIJFFORMULIER
VUL HET FORMULIER VOLLEDIG IN

Teamnaam:
Neemt deel aan:
Herentoernooi

Damestoernooi

Herentoernooi 35+

Herentoernooi 45+

Korps/afdeling:
Land:

Stad:

Postadres:

Telefoon overdag:
Faxnummer:
E-mailadres:
Contactpersoon
Naam:
Thuisadres:

Telefoon:
Fax:
E-mailadres:
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik de Algemene Voorwaarden van het
toernooi begrepen heb en accepteer. Ik ben ook verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten en
inschrijfgelden en begrijp dat de betaling voldaan moet worden via bankoverschrijving.
Type de volledige naam:
Datum & Plaats:

Handtekening:

NB: uw teamaanvoerder of opzichter moet deze aanmelding ondertekenen
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DEELNEMERSINFORMATIE
Totaal aantal gasten:
Vervoer (bus / auto / vliegtuig):
Datum en tijd van aankomst:
Datum en tijd van vertrek:
Vluchtgegevens aankomst :
Vluchtgegevens vertrek :
Luchthaventransfers: Shuttle Bus
Wenst u vervoer van en naar het vliegveld?

Ja

Nee

Aantal te vervoeren passagiers:

Let op: De volledige vluchtgegevens van uw team moeten worden doorgegeven als u
transfers reserveert of om speciale assistentie vraagt.

Accommodatie
1. Marveld/ Eenvoudige alu Chalets type 27 (95.00 euro pp/4 nachten):
(3 en 4-persoonschalets INCLUSIEF ONTBIJT EN DINER)
2. Marveld/ **** BUNGALOWS (125.00 euro pp/4 nachten):
(4, 5, 6, 8 EN 9-PERSOONSBUNGALOWS INCLUSIEF ONTBIJT EN DINER)

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja
Nee
3. Marveld/ ***** BUNGALOWS (145.00 euro pp/4 nachten):
(7-PERSOONSBUNGALOW INCLUSIEF SAUNA, WHIRLPOOL EN ZONNEDOUCHE, ONTBIJT EN DINNER)
Ja
Nee
4. Hotel Marveld/ ***** superior hotel (175.00 euro pp/4 nachten):
(4-PERSOONSSUITES INCLUSIEF bubbelbad, zwembad, Turkse stoombaden en andere voorzieningen in het
hotel, ONTBIJT EN DINER) (prijs gebaseerd op 4 personen per suite)

Het reserveren van extra dagen voorafgaand aan het toernooi:
1.

Marveld/ Basic alu chalets Type 27: € 28.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

2.

Marveld/ Bungalow****:

€ 32.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

3.

Marveld/ Bungalow*****:

€ 37.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

4.

Marveld/ Hotel *****Superior:

€ 45.00 pp/pn – exclusief maaltijden.

Geef het aantal extra dagen aan en het aantal personen in uw groep:
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03 Oktober
04 Oktober
05 Oktober
06 Oktober
07 Oktober
08 Oktober

Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:
Totaal aantal personen:

Extra dagen na het evenement

(Alleen Hotel Marveld op verzoek):

13 Oktober Totaal aantal personen:
14 Oktober Totaal aantal personen:
15 Oktober Totaal aantal personen:
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Ja

Nee

Om onze preferred booking-optie te kunnen benutten,
moet het totaalbedrag voor de accommodatie van uw
delegatie betaald zijn vóór 25 september 2017. Denk eraan
dat met preferred booking uw team sneller in kan checken
en meteen toegang krijgt tot de gereserveerde
accommodatie.

Het bedrag voor deze betaling moet overgemaakt worden
aan: (Alleen na de ontvangst van een factuur van onze organisatie)
ADRES:
Rekeningnummer:
BIC:
IBAN:
Rekeninghouder:

ABN-AMRO Bank
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A,
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen

Hoe kunt u uw team inschrijven voor het WPIST

Als uw team deel wenst te nemen aan het 35e jaarlijkse World Police Indoor Soccer Tournament, moeten we
uw inschrijfformulier uiterlijk op 1 juli 2017 ontvangen.
Het exacte aantal mensen in uw groep/team moet uiterlijk op 1 juli 2017 bij ons bekend zijn. De teams die
zich het eerst inschrijven, hebben voorrang bij de verdeling van de gereserveerde accommodatie. U kunt uw
inschrijving e-mailen, faxen of per post opsturen.

Alleen officiële inschrijfformulieren zullen worden geaccepteerd.
Zorg ervoor dat alle inschrijfformulieren correct en volledig ingevuld zijn. Eventuele bijkomstige kosten
voor het herzien van inschrijvingen en het corrigeren van fouten zullen voor rekening zijn van de
aanvrager en het team dat zich inschrijft.
Na het indienen van uw inschrijfformulier en de ontvangst van een factuur van de WPIST-organisatie
voor het inschrijfgeld, wordt u verzocht om het inschrijfgeld van €185 voor uw team uiterlijk over te
maken op 1 juli 2017 aan:
ADRES:
Rekeningnummer:
BIC:
IBAN:
Rekeninghouder:

ABN-AMRO Bank
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor Soccer Eibergen.

U bent verder verplicht om het totaalbedrag voor uw chalet(s), bungalow(s) of hotelsuite(s) te
voldoen bij aankomst in oktober of via een bankoverschrijving als u gekozen heeft voor de
preferred booking-optie.

Visa:

Als u een visum nodig heeft voor verblijf in Nederland, zorg er dan voor dat de WPIST een lijst ontvangt met
al uw delegatieleden vóór 1 juli 2017.
Deze lijst moet voor elk delegatielid de volgende informatie bevatten: achternamen, voornamen,
paspoortnummer, datum van afgifte en vervaldatum van het paspoort.
De visaprocedures bij de Nederlandse ambassades zijn zeer streng en we kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is om op tijd te zijn met uw visumaanvraag. Voor meer informatie over de visumprocedure
kunt u inloggen op onze website www.wpist.eu

Uw inschrijving indienen
U kunt Uw team inschrijven via fax, e-mail of per post:

Ons faxnummer is:

0049 2874 9017765
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Ons e-mailadres is:

info@wpist.nl

Ons postadres is:
World Police Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

