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OFFICIEEL ORGAAN VOLKSWAGEN LT CLUB 

Natuurlijk is het mogelijk tijdens dit weekend een kijkje te komen nemen op de camping om te 
zien hoe een en ander verloopt, kennis te maken met andere leden en te leren van anderen. 
Indien u niet overnacht dient u de camping om 18.00 uur te hebben verlaten. De kosten voor 
bezoekers is per equipe € 5. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Voor diegene die de zaterdagavond verblijven op de camping is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een gezamenlijk Chinees buffet. Dit alleen bij voldoende aanmeldingen.  
Mocht dit buffet niet doorgaan dan wordt u het teveel betaalde bedrag ná het weekend retour geboekt 
op uw bankrekening. 
Gedurende het evenement is er koffie en thee beschikbaar in de kantine van de camping. 

 
De kosten voor het Chinees buffet op zaterdagavond bedraagt: 
 
Per persoon € 13,00 
Kinderen van 4 t/m 11 jaar €  6,00 
en kinderen van 0 tot 4 jaar gratis. 
Drankjes dient u zelf mee te nemen. 
De gezamenlijke maaltijd vindt plaats op camping “De Dassenboom” rond 18.00 uur 
 
De kosten van de warme maaltijd (Chinees) en de overnachtingen dienen overgemaakt te 
worden op rekeningnummer NL97 RABO 0373 0779 63 ten gunste van VWLT club onder 
vermelding van: “Technisch weekend”. 
De kosten van het voorkeuren en/of APK keuren en-afmelden dienen ter plekke aan Rick 
Gudden betaald te worden. 

 
Het inschrijfformulier plus betaling graag uiterlijk 19 maart op de rekening van de VWLT club. 

 
Zonder aanmelding is bezoeken van het evenement mogelijk, maar dan kunnen wij geen maaltijd 
aanbieden. 
We hopen wederom veel van onze leden te mogen ontvangen op dit Technisch weekend en 
wellicht tot op de camping. 
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