
Inschrijvingsformulier Nieuwe Routes van Santiago De Compostella van 20 tot 28 juli 2019 

 

Naam: ________________________ Voornaam : __________________________ 

Geboortedatum: ________________ 

Adres: 

___________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________ Gemeente:____________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________ 

Tel.: ______________________________________________________________ 

Naam, voornaam en tel. van de persoon die in geval van nood verwittigd kan 

worden: 

___________________________________________________________________ 

Betaling per cheque op vraag van de Vrienden en Pelgrims van de Westhoek of 

via overschrijving op FR76 1670 6050 3953 9191 9588 223 om uw 

inschrijvingsformulier te bevestigen: 

Inschrijving opsturen of mailen naar:  

Les Pélerins du Westhoek / Vrienden en Pelgrims van de Westhoek, 

Coppensstraat 53 / 53 Rue Coppens,    F-59122 HONDSCHOOTE 

pelerinsduwesthoek@hotmail.com      (www.pelerinsduwesthoek.com) 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling en n het 

inschrijvingsformulier dat  volledig ingevuld en ondertekend is. 

 

Regels van het evenement: 

Deelnemers aanzien hun deelname als een persoonlijke wandeling.  
Op de openbare wegen, moet iedereen zich houden aan de wegcode en als enige 
verantwoordelijk zijn voor elke overtreding van deze regels. 
Wandelaars zijn op zichzelf gewezen tussen elk relaispunt.  
Wandelaars wordt gevraagd geen afval (papier, plastic ...) op de weg te gooien.  
Een tankplaats is aanwezig op de route, deze is alleen gereserveerd voor geregistreerde 
deelnemers.  
 
Iedere deelnemer moet over een wettelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
beschikken en is als enige verantwoordelijk voor ongevallen waarvan hij of zij zelf de 
veroorzaker is.  Deelnemers moeten ook over een eigen ongevallen- en 
letselschadeverzekering beschikken.  
De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van ongevallen 
die te wijten zijn aan een gezondheidsstatus die niet toelaat deel te nemen aan een lange 
wandeling of te wijten is aan een slechte voorbereiding. 
De organisatie  kan niet verantwoordelijk worden gehouden tegenover wandelaars die 
voortijdig vertrekken of die buiten de wandeltijden de wandeling afleggen. 
Kinderen jonger dan 16 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene.  
 
De organisatie behoudt zich het recht voor om aan het begin of tijdens de wandeling elke 
wijziging aan te geven die noodzakelijk wordt geacht voor de goede voortgang van de 
wandeling  of om deze te annuleren in geval van overmacht. 
In het geval van niet-deelname, wordt het bedrag van de inschrijving niet terugbetaald.  
De deelnemer geeft de organisatoren van de "Nieuwe routes van Santiago de 
Compostella" uitdrukkelijk de toestemming om de stilstaande of audiovisuele beelden 
waarop hij kan verschijnen, te gebruiken tijdens zijn of haar deelname aan de wandeling. 
 
De inschrijving voor de wandeling voor iedere dag is 3 € / persoon inclusief een 
welkomstkoffie en een drankje bij aankomst. De kosten van terugkeer per bus of shuttle 
bedragen 5 € / persoon. 
 

Ik verklaar dat ik het reglement heb gelezen. 
 
Datum:  
Naam en voornaam: 
 
Handtekening: 
 

mailto:pelerinsduwesthoek@hotmail.com


Inschrijvingsformulier Nieuwe Routes van Santiago De Compostella van 20 tot 28 juli 2019 

Gelieve de selectievakjes aan te vinken die overeenkomen met uw keuzes. 

ETAPPE NAAM + VOORNAAM VERTREK KOSTPRIJS 
TERUGKEER MET 

BUS/SHUTTLE 
KOSTPRIJS ANIMATIE 

 
TOTALE KOST 

ZATERDAG 20 JULI  
  Diksmuide 
  Knokkebrug 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 €  
 

 

ZONDAG 21 JULI  
  Lo Reninge 
  Izenberge 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 €  
 

 

MAANDAG 22 JULI  
  Hondschoote 
  West Cappel 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 € 
  Maaltijd 
(aperitief +hoofdgerecht 
+ dessert + koffie) 

  17 € 
(kip /stukjes) 

of 
  19 € 
(vleespotje) 

 

DINSDAG 23 JULI    Esquelbecq 3 € 
  JA 

  NEE 
5 €  10 €  

WOENSDAG 24 JULI  
  Drincham 
  Capellebrouck 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 € 
  Maaltijd 
(aperitief + 

hoofdgerecht + dessert)  
10 €  

DONDERDAG 25 
JULI 

 
  Holque 
  Houlle 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 € 
  Bezoek aan de 
kathedraal van 
Saint Omer 

Gratis  

VRIJDAG 26 JULI  
  Saint Omer 
  Arques 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 € 
  Bezoek aan de 
kerk in Ecques 

Gratis  

ZATERDAG 27 JULI  
  Ecques 

  Helfaut 
3 € 

  JA 

  NEE 
5 € 

  Bezoek aan de 
abdij van Saint 
Paul 

Gratis  

ZONDAG  28 JULI  
  Wisques 
  Cléty 

3 € 
  JA 
  NEE 

5 €  
 

 

TOTAAL  
Betaling via bankoverschrijving FR76 1670 6050 3953 9191 9588 223   te betalen aan Vrienden en Pelgrims van Westhoek   

 

Mail dit formulier mee met de inschrijving   naar pelerinsduwesthoek@hotmail.com 

€   

 


