PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK – WACHTEBEKE
Puyenbrug 1a – 9185 Wachtebeke
tel: 09-342.42.42 of Fax: 09-342.42.59
website: www.puyenbroeck.be
e-mail: ann.helderweirt@oost-vlaanderen.be

Aanvraag daguitstap
Persoonlijke gegevens ondergetekende:


Naam school/bedrijf/vereniging: ………………………………………………………………………………



Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………………………...



Straat + huisnummer: ………………………………………….………………………………………………



Postnummer + gemeente: …………………………………………………..…...........................................



Telefoon en/of GSM: ………………………………………………………………………………………......



E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..........

Huwelijksfoto's: (gratis en maximum 1 auto)


Dag + datum: …………………………………………………………………………………………………...



Automerk + nummerplaat: …………………………………………………………………………………….

Gegevens uitstap:


Dag + datum: ……………………………………………………………………………………………………



Aantal deelnemers: …………………………………………………………………………………………….
Waarvan …………. kinderen en …………. volwassenen / begeleiding.



Wij komen om ……..…… uur toe in het domein en vertrekken om …..……… uur.



Wij willen een all-in ticket aan:
9 € per persoon: individueel …………………………………………………………...................................
7 € per persoon: groep vanaf 50 tickets …………………………………….............................................



We willen een *treinritje reserveren omstreeks ………….. uur, halte speeltuin (april t.e.m. september)
max. 44 personen per treinrit indien geen rolwagen of kinderwagen nodig
*treinticket blijft de hele dag geldig, voor zover beschikbaar, groepstarief vanaf 20 personen (ook kind. -4j. +bgl.)

waarvan ………. x 3 € (vanaf 13 j. en < 20 p.) en/of ………… x 1,50 € (vanaf 4 t.e.m. 12 j. of ≥ 20 p.)


We willen *minigolfclubs huren van …….…uur tot …………uur voor ………… personen (max. 60)
waarvan ………. x 2,50 € (vanaf 13 j. en < 20 p.) en/of …………… x (1,50 € t.e.m. 12 j. of ≥ 20 p.)
april t.e.m. september, groepstarief vanaf 20 personen
*reserveren voor minigolf is niet mogelijk op weekend-, feest- en vakantiedagen.



Puyentas (max. 6): 2,50 €/halve dag, 5 €/hele dag …………………………………………………….....



Kubbspel (max. 2): 4 €/2 uur …………………………………………………………………………………



Krulbol* (max. 12): 1 €/2 uur ………………………….……………………………………………………...



Petanque*, set voor kinderen (8 plastiek ballen) (max. 7): 4 €/2 uur ……………………………………….
Petanque*, set voor volwassenen (3 metalen ballen) (max. 10): 2 €/2 uur ………………………………..
*het terrein voor petanque en krulbol is gratis toegankelijk en kan niet gereserveerd worden.



We willen *fietsen huren om …………. uur voor een periode van 2u/4u max. (schrappen wat niet past).
*fietsen reserveren is niet mogelijk op weekend-, feest- en vakantiedagen. Fietsen worden max. 4 uur verhuurd.
De huurprijs is 4 €/2 uur voor een gewone fiets en 8 €/2 uur voor een volwassen fiets met aanhangfiets of aanhangkar.
Groepstarief vanaf 20 personen bedraagt 2,50 €/per 2 uur per gewone fiets.



Gewone fietsen (2 uur) ter beschikking voor gebruik binnen het domein: (het hele jaar door)
-(4 €) volwassenenfiets (+18 jaar) (max. 75): (maat 28, blauw) …………………………………..………...
-(4 €) volwassenenfiets (+18 jaar) met kinderzitje (max. 29): (maat 28, blauw) ………………..………….
-(8 €) volwassenenfiets met aanhangfiets (kind.4-6 jaar) (max. 8): (maat 26, geel) …………….…...….
-(8 €) volwassenenfiets met blauwe aanhangkar (1 kind) (max. 4): (maat 26, geel) …………………….
-(4 €) volwassenenfiets (-18 jaar) met dikke banden (max. 56): (maat 26, geel) …………..……………...
-(4 €) kinderfiets 10-12 jaar (max. 34): (maat 24, groen) ………………………………………….………..
-(4 €) kinderfiets 6-8 jaar.(max. 35): (maat 20, oranje) ……………………………………………………..
-(4 €) kinderfiets 3-5 jaar.(max. 10): (maat 16, mini) ……………………………………………………......
-(4 €) bolderkar (max. 6): (scholen: 4 €/dag) ……………………………………………………………………



Fietsen (+18 jaar) voor gebruik buiten het domein: (9 €/dag) (het hele jaar door)
- vrouwenfietsen (max. 5): …………………………………………………………………………….
- mannenfietsen (max. 5): …………………………………………………………………………….



Voor mensen met een beperking:
Tandem (max. 2) (vanaf 18 jaar) 10 EUR/2 uur (max. 4 uur): …………………………………………..
Tandem* voor 65+ of personen met een handicap 6 EUR/2 uur (max. 4 uur) ………………...............
tandems reserveren is niet mogelijk op weekend-, feest- en vakantiedagen
*op vertoon van identiteitskaart of attest van handicap



Rolwagen (max. 5): 2,50 €/dag: ………………………………………………………………….................



G-fiets (diverse modellen): 4 €/2 uur OF 9 €/dag: ………………………………………………………….
Wij betalen: (kruis aan wat van toepassing is)




ter plaatse in het domein
o contant
o bancontact
achteraf met een factuur (enkel voor scholen, verenigingen en bedrijven)
Ondernemingsnummer* (verplicht voor facturatie): …………………………………………………………
Facturatieadres: ……..…………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………..

Suggesties en opmerkingen: ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum en handtekening: …………………………………………………………………………………………..
Stuur dit formulier volledig ingevuld en minstens 14 dagen vóór uw bezoek terug aan het provinciaal domein Puyenbroeck,
Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke, fax 09/342 42 59.
Terugmailen kan t.a.v. ann.helderweirt@oost-vlaanderen.be. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.
Wie een daguitstap reserveert, en later annuleert - minstens 7 dagen op voorhand - heeft geen annulatiekosten.
Wie minder dan 7 dagen op voorhand annuleert, of gewoon niet komt, dient 50 EUR te betalen.
* Elke school in België bezit een ondernemingsnummer, dat u kan opvragen bij het secretariaat van uw scholengroep. Indien
u als persoon een daguitstap wil boeken en u heeft geen ondernemingsnummer dan is uw rijksregisternummer voldoende.

