
To register for the VCR Open Dag on Saturday 15 June 2019, please fill in this form and send it back 
to balie@vliegclubrotterdam.nl

Om in te schrijven voor de VCR Open Dag op zaterdag 15 juni 2019 graag het ingevulde 
inschrijfformulier sturen naar balie@vliegclubrotterdam.nl

Sexe / Geslacht O  Mr/Mhr O  Mrs/Mvr
Surname / Achternaam
First name / Voornaam
Street & House No. / Straat & Huisnummer
Postcode
City / Plaats
Email
Telephone
Date of birth / Geboortedatum
Legitimation Doc. No. / Nr. legitimatiebewijs
Weight (kg)

During the introduction flight I prefer to speak in: / Tijdens de introductie vlucht praat ik graag in het: 
O  Dutch / Nederlands   O  English / Engels

Vliegclub Rotterdam  •  Zaventembaan 1  •  3045 AR Rotterdam  •  KvK 24364449

Tel +31 (0)10-4153353  •  Fax +31 (0)10-4158063  •  info@vliegclubrotterdam.nl

IBAN: NL85 RABO 0336 2582 40

Registration form / Inschrijfformulier

Your participation during the day is based 
on time of registration and payment of 
the participation fee. Only when we 

have received your payment you can 
participate. Please transfer the amount of 

attached invoice in advance to:
IBAN: NL49 RABO 0336 2281 39 in the 

name of Rotterdamse Vloot B.V. stating the 
invoice number.

You will receive the final timing of your 
flight training latest June 4th based on 

number of participants and your preferred 
language during the day.

Deelname aan het programma vindt plaats 
door middel van voor-inschrijving op 

volgorde van binnenkomst van betalingen. 
Je aanmelding is pas definitief na 

ontvangst van je betaling. In de bijlage 
ontvang je de factuur voor jouw deelname. 
Maak deze vooraf over aan: IBAN: NL49 
RABO 0336 2281 39 t.n.v. Rotterdamse 

Vloot B.V. onder vermelding van factuur nr.

Op basis van aantal deelnemers en uw 
taal voorkeur kunnen wij pas op 10 juni 

de finale tijdplanning van uw vliegtraining 
bevestigen.
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