PARELLOOP BRUNSSUM
15 maart 2020
Business Run
Parelloop Brunssum
Hommerterweg 59
6431 ER Hoensbroek

www.parelloop.nl
businessrun@parelloop.nl
06-18172138

INSCHRIJFFORMULIER

naam bedrijf/organisatie:
contactpersoon:
factuuradres:
emailadres:

telefoon:

Inschrijving voor:

5 km Business Run
❑
1e team van max. 8 personen à € 200
=
❑
2e en elk volgende team van max. 8 personen à € 180
=
❑
team van max. 4 personen à € 100
=
❑
__ singlets à € 12,00 (dames- en herenmaten hieronder aangeven)

Inschrijving voor:

10 km Business Run
❑
1e team van max. 8 personen à € 225
=
❑
2e en elk volgende team van max. 8 personen à € 200
=
❑
team van max. 4 personen à € 110
=
❑
__ singlets à € 12,00 (dames- en herenmaten hieronder aangeven)

Bestelling van:

❑
❑
❑

__ spandoeken; nieuw, met opdruk en bedrijfslogo à € 40
__ spandoeken; hergebruik editie voorgaande jaren à € 15
gratis singlet voor de contactpersoon: man/vrouw – maat:

=
=

Opmerkingen:
1.

De inschrijving van businessteam deelname sluit uterlijk op 1 maart 2020.

2.

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Het inschrijfgeld z.s.m., doch in elk geval vóór 13 maart 2020 overmaken.

3.

Bij facturering wordt op de inschrijfkosten 9% BTW en op de kosten singlets en spandoeken 21% BTW in rekening gebracht.

4.

Uw bedrijfslogo (in eps of ai in kleur) vóór 1 maart 2020 zenden naar businessrun@parelloop.nl.

5.

In verband met de huldiging van de snelste dame en snelste heer uit Brunssum s.v.p. ook de woonplaats invullen.

6.

De tijdregistratie vindt plaats met behulp van de My Laps Bib tag. Deze is reeds aan het startnummer bevestigd.

7.

Alle deelnemers ontvangen 3 consumptiebonnen voor vlaai en drank alsmede een teamfoto.

8.

Voor sponsoren gelden de afzonderlijk gemaakte afspraken. Neem voor meer informatie hieromtrent contact op met secretariaat@parelloop.nl.

voornaam en achternaam

m/v

geboortedatum

woonplaats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
naam rekeninghouder:

woonplaats:

handtekening:

maat hardloopsinglet

