
Voorzitter: Raimond Franssen 
 
Bankrelatie: Rabobank Voerendaal 

 
Niveau 

Kaardenbekerweg 20 Nummer: 15.48.93.897  

6343 RE Klimmen Telefoon & Fax: 045-4051252  

 

 
E-mail: epds@hetnet.nl  

   

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERCOMPETITIE 2019 

Horeca-gelegenheid 

Naam ondernemer  

Adres  

Postcode & Woonplaats  

Telefoon  

Dag(en) waarop gesloten is  

Handtekening  

 

Team 

Naam Team  Nr. team  

Naam contactpersoon  

Adres  

Postcode & Woonplaats  

Telefoon  

E-mail * 

Handtekening  

 

Correspondentie-adres 

Adres  

Postcode & Woonplaats  

E-mail * 

 

Niveau & Wedstrijddag 

Niveau 1 Master Out                                                      ( Zonder Passen ) 

Niveau 2 Open Out                                                         ( minnimaal 3 spelers met de passen 3de of 4de klasse ) 

Thuisspeeldag  

2e Dag welke het team ook kan spelen  

Niveau 1 alle andere teams, waarop niveau 2 niet van toepassing is.     ( Zonder Passen ) 

Niveau 2 zijn minnimaal 3 spelers met de passen van 3de of 4de klasse  

Dit team kan aangevuld worden met een nieuw lid.  Niveau 2 is ook bestemd voor teams met uitsluitend nieuwe leden 3de of 4de klasse. 
 

Overige bepalingen 

Kosten per team € 27,- Borg (alleen bij nieuw team) 

 € 11,50 Inschrijfgeld (Dit is inclusief de wedstrijdformulieren) 

Voorwaarden Dit inschrijfformulier en de betaling dient men persoonlijk op Zondag 26 Mei 2019 tussen 18:45 en 19:30 uur  

in te leveren in Party centrum De Pollack 4 te Oirsbeek 

Onvolledige of niet tijdige inschrijvingen en betalingen worden niet aanvaard. 

Aansprakelijkheid De E.P.D.S. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedurende de competitie geleden schade, resulterend uit 

activiteiten en handelingen, al dan niet aan de competitie zijn gelieerd. Deelname aan de competitie, dan wel aan 

eventuele toernooien geschiedt op vrijwillige basis. Elke deelnemende vereniging/club c.q. speler dient haar/zijn eigen 

aansprakelijkheid te dragen en kan hiertoe geen beroep doen dan wel aanspraak maken op de E.P.D.S 

Bij inschrijving gaat de vereniging/club c.q. gaan de spelers met de voorwaarden akkoord. 

        Voor een snellere correspondentie naar de clubs dient er een E-mail adres opgegeven te worden.   (voor meer informatie kijk op www.profidarts.nl) 

Let op het invullen van de ledengegevens, niet compleet ingevuld, wordt het team automatisch ingedeeld in niveau 1. 

 

 

http://www.profidarts.nl/

