Inschrijvingsprocedure voor de Bustochten gewijzigde regeling vanaf 01/09/17
-

-

-

Je moet lid zijn of je partner en dient steeds vooraf in te schrijven door
overschrijving van 16€ P/P op de rekening van Grote Routepaden Antwerpen
IBAN = BE94 0015 6270 0514 BIC = GEBA BE BB met vermelding van
(1) tochtdatum: .. (2) opstapplaats: Berchem Station = BS of Crowne Plaza = CP
Vervang opstapplaats voor Antwerpen Centrum is Stenenbrug = ST-BR en
opstap Berchem Kerk = BK
(3) aantal personen, maximaal 3 per lid:
(4) GSM nr. of eventueel telefoon nr. waarop wij u zeker kunnen bereiken voor
in geval de bus is volgeboekt is verplicht. (je lidnummer vermelden hoeft niet)

Wij raden je aan minimaal één maand op voorhand in te schrijven en je storting
moet ten laatste de dinsdag vóór het vertrek op de bovenvermelde rekening zijn
toegekomen. Je wordt enkel verwittigd indien de bus vol is en dan kan je inschrijving
naar wens worden teruggestort of overgeboekt naar een volgende tocht of kan je
kiezen om op de wachtlijst te blijven. Er kunnen nog altijd plaatsen vrijkomen en dan
word je meteen verwittigd als je mee kan.
Voor vragen over je inschrijving kan je steeds terecht bij Ronald
tel +32 (0)3 480 80 65 gsm +32 (0) 473 97 97 04 ronald.rothwell@telenet.be
Annulatie
Verwittig zo snel mogelijk Ronald
Annuleer je ten laatste de dinsdag vóór de tocht, krijg je volledige terugbetaling
of kan je overboeken naar een volgende tocht waar plaats vrij is.
Vanaf woensdag tot en met de vrijdag is alleen terugbetaling mogelijk - 2€
Zaterdag enkel indien je plaats kon worden ingenomen. Eveneens - 2€
Op de dag van de tocht of later is er geen recht op terugbetaling.
Last Minute
Wanneer tijdens de periode van woensdag tot en met de zaterdag voor de tocht
plaatsen vrij zijn of vrijkomen. Berichten wij dit aan iedereen in de mailinglijst.
Als je dan mee wilt mag je bellen of sms’n naar +32 (0) 473 97 97 04
wie eerst is kan mee en betaalt op de bus met gepaste geld
Leden 16€ Niet Leden zijn dan ook welkom 20€.
Als je tijdens de tocht lid wordt krijg je 4€ terugbetaald.
Mailinglijst:
Wens je op de hoogte te blijven van last minute plaatsen, updates, extra tocht info?
Mail naar ronald.rothwell@telenet.be en laat je in de mailinglijst opnemen.

Vervanghalte Antwerpen Centrum = Halte De Lijn “Stenenbrug”
Enkel voor wie normaal in Antwerpen Centrum opstapte of met de bus uit
Turnhout/Wijnegem
Geen auto’s
Tijdens de werken aan de Noorderleien vanaf juni 2017 zal de opstapplaats
Antwerpen Centrum moeilijk te bereiken zijn, vooral vanaf de middag en met zwaar
verkeershinder als gevolg.
Bij je inschrijving gebruik je als afkorting ST-BR en vergeet je gsm nr. niet.
Onze bus zal stoppen aan de halte “Stenenbrug” om 07:35 Aankomst bus uit
Turnhout halte ‘Turnhoutsepoort” om 07:17. Het is 200 m te voet, zie routeplan.
Vertrek 07u35

Ben je met auto? rij je naar Crowne Plaza.
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Vertrek 07u37 0pstapplaats Berchem Station afk = BS
Deze is voor wie met de trein komt of in de buurt woont en met de fiets of de bus.
Niet als je met de auto bent, dan jij je naar Crowne Plaza.
Je dient er op tijd klaar te staan want de bus mag daar alleen even stoppen en moet
je snel instappen. De koffer kan niet open en je spullen moeten mee in de bus
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Vertrek 07u40 opstapplaats Berchem Kerk (=BK) = Geen auto’s
Woon je in de buurt van de Willibrorduskerk in Berchem ? Of ben je afhankelijk van
Tram 15 komend uit Boechout en Mortsel ?. Laat het weten door bij je inschrijving
de code BK te gebruiken. Dan pikken we je daar op.
Niet als je met de auto komt. Dan jij je naar Crowne Plaza
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Opstapplaats Crowne Plaza Hotel (=CP) 10 Generaal Legrellelaan 2020 Antwerpen
Vertrek 07u45 (Al wie met de auto komt) Baggage ruimte is beschikbaar
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