
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

In geval van annulering worden volgende bedragen ingehouden 

Meer dan 60 dagen vóór de voorziene aankomstdatum       € 50 

tussen 60 dagen en 30 dagen : de dossier kosten 

tussen 30 dagen en 15 dagen = de helft van € 240/250 

tussen 15 dagen en 1 week = 75 % van € 240/250 

minder dan 1 week en bij niet opdagen  € 240/250 

        Wachtebeke, 

 

Betreft :  Midweek in Blankenberge van 18 t/m 22 april 2022. 

 

Beste Sidmar vrienden,  

In april van 2022 gaan we voor de 18de keer een midweek naar zee in Club-Floreal te Blankenberge. 

Volpension vanaf maandagavond tot vrijdagmiddag, inclusief activiteiten overdag en 

avondanimatie, voor de prijs van € 240,00 / persoon voor de leden en € 250,00 / persoon voor  de 

niet leden.  Voor een eenpersoonskamer wordt € 12,50 per nacht aangerekend behalve voor de 

kleine studio’s die ook dit jaar de hotelkamers van de 4de verdieping vervangen. 

Wil je er terug bij zijn, stuur dan zo snel mogelijk onderstaande strook ingevuld en eventueel 

verbeterd op naar Lydie De Clercq, Tulpenlaan 23, 9185 Wachtebeke. 

Uw logementnr en de praktische zaken worden einde maart, vóór vertrek, per brief meegedeeld. 

(weergave geboortedata = maand, dag, jaar).  

We verwachten de volledige som vóór 13 januari 2022. Wil je gebruik maken van het 

aankomstmiddagmaal(op maandag) van € 20,50/persoon, stort dan het bedrag hiervoor samen met 

de volledige som. 

STORTEN OP REK NR BE67 2900 3358 8087 MET MEDEDELING 752204-stamnr-aantal 

personen vb 02 , indien je geen stamnummer hebt kan je 999999 invullen 

                                                                                                                        

Vriendelijke groeten,  

Lydie 

 

◘   Ik wens bij aankomst een middagmaal. 

◘     Ik breng …………….. fietsen mee. 

◘   Er zijn nog …… personen geïnteresseerd 

         de papieren worden je later toegestuurd 

◘   Ik wens, indien mogelijk, hetzelfde 

logement zoals vorig jaar 

  

 

Stamnummer  

Naam  

Telefoon  

Straat en nr  

Gemeente  

Gebdatum  

Gegevens relatie 
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Straat en nr  

Gemeente  

Gebdatum  


