Belgian Military Vehicle Trust
32e éditie
4, 5, 6 Februari 2022 Houffalize (Belgie).
De BMVT heeft het genoegen u uit te
nodigen

voor

haar

traditionele

internationale winter samenkomst
voor militaire collectie voertuigen van
de 2 de wereldoorlog. We hebben er
nogmaals voor gezorgd u te ontvangen
in het volledig gerenoveerd hotel « OL
FOSS D’OUTH », gelegen in de mooie
regio van de Ardennen in Houffalize.

We verwachten u talrijk met uw mooie machines.
OPGELET: aantal plaatsen beperkt!

Teneinde de parking voor jullie militaire collectie voertuigen te bevoorrechten, heeft
de organisatie, vanaf dit jaar, de toegang voor burgerlijke voertuigen beperkt.
Vrachtwagens met aanhangwagens of opleggers worden niet meer toegelaten binnen de
omheining van het hotel, maar worden afgeleid naar naastliggende parkings.
Voor personenwagens met aanhangwagen is het parkeren rond het hotel verboden. Zij zullen
uitsluitend en enkel dienen geparkeerd te worden op de 1° parking gelegen aan de ingang van
het hotel (links bij het toekomen).
EETMAAL
De dranken (bier, wijn, water of limonade) zijn begrepen in de prijs voor vrijdag avond (indien u
hiervoor inschrijft), voor zaterdagavond en zondag middag.

VERBLIJF
- Reserveren is noodzakelijk.
- Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.
- Op aanvraag en volgens beschikbaarheid is eenpersoonskamer mogelijk mits opleg
van 28 Euro per persoon en per nacht.
- Al onze prijzen gelden per persoon en per nacht.
- Sanitaire regelen (CST+) zullen verplicht zijn.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
NAAM : ...............................................VOORNAAM : ………………………………..........................................
ADRES : ...............................................................................................................................................
PLAATS: .............................................POSTCODE : ……………………….. LAND : ………………………….…….
TEL : ……………………………………………… E-MAIL : ………………….…………………………………………………………….
VOERTUIG : ……………………………………..INSCHRIJVINGSNR : ………………………………………….………………….
CLUB : ..……………………………………………..BMVT (LIDKAART NUMMER ) N° : ……………..……………………….

FORMULA A :

1 OVERNACHTING (VAN VRIJDAG OP ZATERDAG)

OPGELET : DIT KAN ENKEL BIJKOMEND AAN DE FORMULE A. ONMOGELIJK ALS ENIGE KEUZE
Inbegrepen : de nacht van vrijdag op zaterdag, het avondmaal van vrijdagavond (buffet – drank inbegrepen) het
ontbijt van zaterdagochtend. Het hotel is toegankelijk vrijdag vanaf 17 uur.

LEDEN (effectief voor 31 oktober 2021)
Ik reserveer ……. plaats(en) volwassenen aan :

……. x 70 € = …….€

Ik reserveer ……. plaats(en) kinderen van 3 tot 11 jaar :

……. x 36 € = …….€

NIET LEDEN
Ik reserveer ……. plaats(en) volwassenen aan :

……. x 75 € = …….€

Ik reserveer ……. plaats (en) kinderen van 3 tot 11 jaar :

……. x 46 € = …….€

Opleg enkele kamer
..…. x 28 € = ……..€

Ik reserveer ……. enkele kamer(s) : (*)

………. €

TOTAAL (A) :

FORMULA B :

OVERNACHTING (ZATERDAG op ZONDAG)

Inbegrepen : Warme maaltijd zaterdag avond, gratis ingang voor de dansavond, de overnachting in het hotel, het
ontbijt op zondagochtend, het middagmaal de zondagmiddag, de verzekering, een aandenken en toegang.

LEDEN (effectief voor 31 oktober 2021)
Ik reserveer ……. plaats(en) volwassenen aan :
Ik reserveer ……. plaats(en) kinderen van 3 tot 11 jaar :

……. x 90 € = …….€
……. x 36 € = …….€

NIET LEDEN
Ik reserveer ……. plaats(en) volwassenen aan :

……. x 125 € = …….€

Ik reserveer ……. plaats (en) kinderen van 3 tot 11 jaar :
Opleg enkele kamer

……. x 46 € = …….€

Ik reserveer ……. enkele kamer(s) : (*)

..…. x 28 € = ……..€
TOTAAL (B) :

………. €

FORMULA C :

1 BIJKOMENDE OVERNACHTING (VAN ZONDAG OP MAANDAG)

INBEGREPEN : de nacht van zondag op maandag en het ontbijt op maandagochtend Reserveren is verplicht!

Ik reserveer …… .plaats(en) volwassenen aan :

……. x 50 € = …….€

Ik reserveer ……. plaats(en)kinderen vanaf 3 tot 11 jaar :

……. x 26 € = …….€

Opleg enkele kamer
Ik reserveer ……. enkele kamer(s) : (*)

……. x 28 € = ……..€

……….€

TOTAAL (C) :

ALGEMEEN TOTAAL (A+B+C):

-

-

…………………….€

RICHTLIJNEN
- Door hun inschrijving verbinden de deelnemers er zich toe de richtlijnen van de organisatoren strikt na te
leven, dit voor de goede orde en de veiligheid. In geval van uitsluiting worden de inschrijvingsgelden niet
terugbetaald.
-Deze manifestatie is enkel gereserveerd voor militaire collectie voertuigen gefabriceerd vóór augustus 1945.
Behalve Jeep Willys- Hotchkiss M201 met US markering).
De bestuurders verklaren dat hun voertuigen in orde zijn conform de wettelijke Belgische voorschriften.
- Zij verbinden er zich strikt toe met hun voertuigen enkel op de uitgepijlde wegen en de uitgestippelde paden te
rijden en de zijbermen, velden of weiden niet te gebruiken! Elke vastgestelde overtreding zal onmiddellijk met
uitsluiting bestraft worden en blootgesteld worden aan juridische vervolging voor schade berokkening aan
derden (BW. Art.1382 en 1383)!
-Het dragen van vuurwapens of blanke wapens, zelfs gedemilitariseerde, of namaakwapens, is ten stelligste
verboden.
-Het dragen van uniformen, rang en decoraties is niet aangeraden, niettegenstaande is een neutrale kaki
soldatenkledij toegelaten.
-De voertuigen van de as-mogendheden zijn toegelaten op voorwaarde dat deze geen provocerende
markeringen dragen.
-Enkel de deelnemers die het totale inschrijvingsbedrag hebben betaald worden aan de start toegelaten.
Het betalen van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk door bankoverschrijving Rekeningnummer
van de BMVT : IBAN : BE02 0014 7726 5540 - BIC : GEBABEBB
Met vermelding: « Winter Rally 2022 + uw naam »
Agence bancaire : BNP PARIBAS FORTIS, Place Camille Lemonnier – 4040 Herstal
Aan elke regelmatig ingeschreven deelnemer wordt een bevestiging gezonden. Dit document zal o.a. uw
inschrijvingsnummer bevatten Dit zal verplichtend moeten voorgelegd worden bij aankomst aan het hotel.
OPGELET: Na 15 januari 2022, en zonder ontvangst van uw inschrijvingsgeld, zal uw inschrijving automatisch
geannuleerd worden. Er worden geen herinneringen gezonden. Gelieve aub. vanaf heden uw betaling te doen en uw
inschrijvingsformulier te verzenden naar :

« WINTER RALLY » M. Richard FRONTIN : 15 rue sous le château B-4920 Harzé België
E-mail : richardfrontin@hotmail.com (Elk jaar moeten we laattijdige inschrijvingen weigeren).
Dank om niet te lang te wachten.

Enkel de leden van BMVT (effectief voor 31 oktober 2021) en hun dichte familie (echtgenote,
verloofde, kinderen) kunnen genieten van het aan onze leden aangeboden speciaal leden tarief.

