
 

 
 

 

VINKEN RALLY NAAR DE TABBERT FABRIEK 

 
In samenwerking met Tabbert organiseren wij weer de VINKEN RALLY. Deze rally gaat 

naar een camping in de buurt van de Tabbert fabriek. Wij bevinden ons dan in het prachtige 

Rhőn gebied. De afstand vanaf Asten is ongeveer 425 km. 

 

WEDEROM MOGEN AL ONZE KLANTEN DEELNEMEN AAN DEZE RALLY, dus 

ook zij die geen Tabbert caravan hebben. Uiteraard zorgen wij voor de reisleiding ter plaatse.  

 

Het programma van de rally ziet er als volgt uit: 

 

Aankomst camping       vrijdag/zaterdag/zondag 24/25/26 april 

Bezoek Tabbert fabriek in Sinntal  maandag   27 april 

Dagtocht naar Fulda    dinsdag   28 april 

Mogelijk vertrek camping   woensdag   29 april 

 

Het vervoer naar de fabriek en de dagtocht naar Fulda is per touringcar, informatie over de 

bezienswaardigheden kunt u opvragen via internet. Fulda heeft vele mooie bouwwerken. De 

busreizen zijn in het arrangement inbegrepen. 

 

Tevens is er op dinsdag een feestavond georganiseerd, de entree en het eten zijn in het 

arrangement inbegrepen.  

 

De kosten voor dit programma bedragen voor caravan en twee volwassenen € 150,00. 

Per kind ( t/m 14 jaar) bedraagt de meerprijs  €   20,00 

Per volwassene extra bedraagt de meerprijs   €   25,00 

 

In het arrangement zitten 4 overnachtingen op de camping inclusief toeristenbelasting. Het 

gebruik van elektra moet afzonderlijk betaald worden.  

 

Om voor een goede organisatie zorg te kunnen dragen willen wij graag voor 30 maart weten 

of u aan deze rally deelneemt. Wij verzoeken u dan om bijgevoegd inschrijfformulier naar ons 

op te sturen, mailen kan ook: info@vinkencaravans.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van den Boomen. 

 

Het Vinkenteam. 

 

Caravan World Vinken BV 

Ommelseweg 65 

5721 WT Asten 

Tel: 0493 – 69 61 55 

mailto:info@vinkencaravans.nl


 

 

 
 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER VINKEN RALLY 2020 

 

Ondergetekende neemt deel aan de Vinken rally 2020: 

 

Naam    :……………………………………………………. 
Adres    :……………………………………………………. 
Postcode/woonplaats  :……………………………………………………. 
Telefoonnummer  :……………………………………………………. 
E-mail adres   :……………………………………………………. 
Merk en type caravan  :……………………………………………………. 
 

Bijdrage voor caravan en twee volwassenen      €  150,00 

 …… kinderen (t/m 14 jaar)  à € 20,00 is   “ 

……. Volwassenen   à € 25,00 is   “     + 

 

Totaal te betalen         €       

           =======

    

Bovengenoemd bedrag graag overmaken op bankrekening nummer NL28RABO0394408632 

t.n.v. Caravan World Vinken B.V. 

 

Zodra uw betaling binnen is, is uw inschrijving definitief en krijgt u van ons in de loop van 

april de benodigde informatie toegestuurd. 

 

Indien in totaal minder dan 50 personen zich aanmelden kan de rally niet doorgaan. Uiteraard 

wordt uw bijdrage dan per omgaande teruggestort. 

 

Gezien de omvang van de accommodatie is het maximum aantal deelnemers 110 personen. 

 

 

Handtekening deelnemer: 


