Beste paardenliefhebbers,
Wij hebben met z’n vieren de koppen bij elkaar gestoken om een nieuwe formule uit te dokteren voor een
3-daagse. We willen niet enkel het Belgisch trekpaard maar ook andere trekpaardenrassen bij onze 3-daagse
betrekken.
Dit jaar gaan we de regio Pulderbos verkennen op 22, 23 en 24 juli 2022 en zijn we te gast bij de familie
De Vocht, Bessenlaan 22 te 2242 Pulderbos.
Hierbij nodigen we jullie dan ook van harte uit om deze 3-daagse samen met ons mee te rijden en volop te
genieten van de tochten, de streek waar we zullen rijden, mekaars gezelschap, de sfeer, de gesprekken, de
moppen, ….
We rijden in 1 groep samen dezelfde route om rustig te kunnen genieten van de omgeving en het samenzijn.
Dit kan in authentiek gespan, met marathonwagen, onder zadel, … Echter ben je zelf verantwoordelijk voor je
eigen paard (beslag, tuig, wagen, ….) en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien je paard,
jezelf of je medereizigers enig letsel mochten ondervinden tijdens of na de tocht.
In bijlage zenden we een inschrijvingsformulier dat je kan invullen en waar je tevens de personen kan
opgeven die met je meerijden. Dit formulier kan je per mail, per post of ook gewoon persoonlijk bij Johan of
Raf binnenbrengen (adresgegevens op achterzijde van de brief). Je bent natuurlijk niet verplicht om de
volledige 3 dagen mee te rijden, je kan ook gewoon 1 of 2 dag(en) meerijden.
Het is mogelijk om contant te betalen bij Johan of Raf voor het aantal personen dat je inschrijft of je kan het
bedrag ook overschrijven op volgend rekeningnummer : BE09 0355 7894 6157 en dit tot uiterlijk
10/07/2022. Op deze datum worden alle inschrijvingen en betalingen geteld en afgesloten.
 Er is toegang tot de camping vanaf donderdag 21-7-2022 in de namiddag vanaf 15u. (zowel voor karren,
tenten, paarden, ….). Iedereen brengt zijn eigen slaapgelegenheid mee.
 De camping moet leeg én proper zijn maandag 25-7-2022 ‘s middags om 13u.
 Voor de mensen die eventueel reeds op donderdagavond komen opstellen, zijn er die avond dranken te
verkrijgen aan 1,5 € per consumptie.
 Vrijdagmiddag is er eten voorzien. Voor donderdagavond en vrijdagochtend zorgt iedereen zelf voor hun
eten.
 Er worden geen paarden op stal gezet. Alle paarden zullen samen in de wei worden gezet. Indien je je
paard apart wil zetten, dien je zelf draad, paaltjes ed te voorzien en zelf een stukje wei af te maken.
 Tijdens de tochten is het noodzakelijk dat iedereen goed blijft aansluiten. Ook achteraan ; dit tevens voor
de veiligheid van o.a. onze fietsers die ons weer overal zullen begeleiden en veilig laten oversteken.
 Bij het vertrek op de camping wordt er gevraagd dat iedereen zijn eigen afval opruimt en ook meeneemt:
niets ter plaatse laten. Lege flesjes tevens op te ruimen en op de juiste plaatsen terug af te geven.
We willen natuurlijk dat deze 3-daagse veilig verloopt en daarom willen we iedereen vragen volgende
zaken strikt op te volgen (deelnamevoorwaarden) :
- Uw kar/wagen/koets dient volledig in orde te zijn.
- Iedere deelnemer heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + paardenpolis.
- !!! Zeer belangrijk: kopie inentingsbewijs,
kopie identiteitsbewijs met chipnummer + verzekeringspolis paarden meebrengen !!!
- Iedere deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid.
- Geen enkele deelnemer stelt de organisatie en/of medewerkers verantwoordelijk voor schadegevallen,
van welke aard dan ook.
- Mensen met huifwagens rijden achteraan.
- Altijd en overal goed blijven aansluiten a.u.b.!



Voor verdere inlichtingen:
Johan Van Dijck
Achtel 32 A - 2310 Rijkevorsel
Tel : 0498/90 27 44
E-mail : johan.van.dyck-goetschalckx@telenet.be

Raf Braspenning
Bergsken 1 – 2330 Merksplas
Tel : 0496/55 87 88

Inschrijving 3-daagse op 22-23-24 juli 2022 in Pulderbos
Uiterste datum inschrijving en betaling = 10/07/2022
Naam van de voerman : _____________________________________ Aantal paarden : ____________________
Adres : _______________________________________________________________________________________________
Telefoon/Gsm : ________________________________ E-mail : ____________________________________________
Polisnummer : _________________________________ Soort van kar : _____________________________________
Rekening te houden met allergieën _________________________________________________________________
Mede-reizigers :

1. ____________________________ 2. ___________________________
3. ________________________________ 4. ________________________________
5. ________________________________ 6. _______________________________

Prijs :
Volwassenen : € 60,-/dag eten en drinken inbegrepen
Kinderen (7 t/m 14 jaar) : € 30,-/dag eten en drinken inbegrepen
Kinderen – 7 jaar : gratis
Aantal volwassenen : vrij ____ zat ____ zon _____

Aantal kinderen :

vrij ____ zat ____ zon _____

Handtekening

Totaal _____ pers x € 60,- = _________€
Totaal _____ pers x € 30,- = _________€

ALGEMEEN TOTAAL : __________ €

