12e Texel Halve Marathon 2017
Datum: 30 September 2018

Aanmeldformulier
Informatie Texel Beleving - 1
Introductie Texel Beleving
‘Texel Beleving’ is een nieuwe mogelijkheid om als groep, samen met collega's, relaties of
loopmaten, deel te nemen aan de Texel Halve Marathon en een mooie en unieke dag (of
weekend) Texel te beleven. Na de finish kunnen deelnemers hun Texel Beleving uitwisselen
in de speciaal ingerichte Texel Lounge onder het genot van 'verfrissend Texels nat en
ruimhartig lokaal lekkers'.
De in samenwerking met Hotel De Lindeboom aangeboden basis Texel Beleving omvat de
deelname aan de Texel Halve Marathon voor minimaal 15 en maximaal 50 deelnemers met
een Eilandstart en een aantal extra faciliteiten om de gezamenlijk beleving van de groep te
vergroten, bestaande uit:
•

Gegarandeerde deelname van de deelnemers aan de Texel Halve Marathon met 1
Bootstart, met recht om te starten vanuit het voorste startvak, per 15 deelnemers;

•

Speciale bagage handeling:
o Inleveren bij de start (of op de startboot)
o Afgegeven kleding kan na de finish worden afgehaald in Hotel de Lindeboom;

•

Toegang voor deelnemers en begeleider tot Texel-lounge aan de finish op het plein,
inclusief kosteloos gebruik maken van het aangeboden eten en drinken;

•

Luxe huurfiets (van boot tot finish) voor 1 begeleider;

•

Texel Halve Marathon runningshirt voor 1 begeleider;

•

Aanmelding via de reguliere aanmeldprocedure is niet noodzakelijk.

Op basis van behoeften en in overleg zijn, tegen extra kosten, voor de groep en meereizende
toeschouwers een aantal extra Texel Beleving opties beschikbaar waaronder o.a.:
•

Gebruik van een douchekamer in Hotel De Lindeboom voor deelnemers:
o Gelegen direct aan het finishplein;
o Inclusief handdoeken en zeep/shampoo/etc.;
o Beperkte beschikbaarheid.

•

Toegang voor meereizende toeschouwers tot Texel-lounge aan de finish op het plein,
inclusief kosteloos gebruik maken van het aangeboden eten en drinken;

•

Korting op full-weekend verblijf (vrij-ma) in Hotel De Lindeboom in het weekend van
het evenement;

•

Extra huurfietsen voor additionele begeleiders en meereizende toeschouwers;

•

Assistentie bij het verkrijgen van onderkomen(s) op Texel voor het weekend van het
evenement.

Retourneren naar: inschrijven@texelhalvemarathon.nl
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Aanmelding
Aanmelden voor Texel Beleving is mogelijk door de Retourpagina van dit aanmeldformulier:
1) volledig en naar waarheid in vullen;
2) te ondertekenen;
3) te scannen;
4) per e-mail te retourneren naar inschrijven@texelhalvemarathon.nl.
Alleen aanmeldformulieren die voldoen aan bovenstaande zullen in behandeling worden
genomen. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het aantal
plaatsen voor de Texel Beleving is beperkt. De organisatie behoudt zich het recht voor om
aanmeldingen niet te honoreren.
Per Texel Beleving dient één ingevulde Retourpagina te worden geretourneerd op de
aangegeven wijze. Op de ingevulde Retourpagina dient het initieel aantal deelnemers te
worden aangegeven. Per Texel Beleving kunnen totaal maximaal 50 deelnemers worden
ingeschreven.
Na de initiële aanmelding zoals hiervoor beschreven kunnen tot 1 augustus 2018 additionele
deelnemers worden aangemeld totaal maximaal 50 deelnemers per aanmelding.

Kosten basis Texel Beleving
De kosten voor de basis Texel Beleving zijn € 875,00 *) voor de eerste 15 deelnemers. Voor
de overige initieel aangemelde deelnemers wordt per deelnemer € 50,00 in rekening
gebracht.
Na de initiële aanmelding wordt voor additionele deelnemers € 60,00 in rekening gebracht.

Kosten extra Texel Beleving opties
•
•
•
•
•

Gebruik van een douchekamer: € 12,50 per persoon (beperkt beschikbaar)
Toegang voor meereizende toeschouwers tot Texel-lounge: € 12,50 per persoon
Korting full-weekend Hotel De Lindeboom: op basis van aanvraag
Extra huurfietsen: op basis van aanvraag
Assistentie onderkomens: in beginsel geen kosten

Voor de kosten wordt per e-mail een factuur verzonden naar het, op de Retourpagina ingevulde,
factuur e-mailadres. De kosten zullen niet worden geïncasseerd. De factuur(en) dienen te worden
voldaan op de aangegeven wijze. Na ontvangst van de volledige betaling van een factuur zullen de
inschrijfcodes beschikbaar worden gemaakt via het e-mailadres van de contactpersoon. Met deze
speciale inschrijfcodes kunnen de deelnemers zich kosteloos inschrijven via
inschrijven.texelhalvemarathon.nl.

*)

Bedragen exclusief 21% BTW
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Groep/bedrijf
Naam groep/bedrijf:
Plaats:
Initieel aantal deelnemers:

minimaal 15 deelnemers, maximaal 50 deelnemers

Wil gebruik maken van douchekamers:  Ja

 Nee

Contactpersoon
Naam:
E-mail:
Mobiel:

Factuur gegevens
Naam:

evt. bedrijfsnaam

Adres:

Factuur e-mail:

voor facturatie

BTW-NR:

voor facturatie

Ondertekening
Door ondertekening bevestigt u:
➢ dat de hierboven aangeven groep/bedrijf met minimaal het initieel aantal deelnemers zoals ingevuld, middels basis
Texel Beleving, wenst deel te nemen aan Texel Halve Marathon, op de hierboven aangegeven datum;
➢ dat u akkoord bent met de voorwaarden, aangeboden extra faciliteiten en de betaling van kosten zult voldoen op de
aangegeven wijze indien deze aanmelding wordt gehonoreerd met werkelijk deelname van het initieel aantal
deelnemers;
➢ dat over de extra Texel Beleving opties nader overleg zal zijn aangaande wensen en mogelijkheden.

Handtekening voor akkoord

Naam

Retourneren naar: inschrijven@texelhalvemarathon.nl

Datum
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