Excursie afdelingen: NHN en AK

Najaarsexcursie 2015
Uitnodiging voor de najaarsexcursie 2015 voor de ATC afd. AK en NHN.
Geacht lid,
Voor de najaarsexcursie op 4 november aanstaande blijven we in de buurt. Om 10.00 uur zijn we welkom bij
industriële carrosseriebouwer H.W. van der Peet en Zn. in Nieuwkoop. Hier krijgt u in kleine groepen een
rondleiding door de productiehal waar complete bandlostrailers worden gebouwd voor het vervoer van
losgestorte producten. Van de zelfontworpen lichtgewicht Kolibri- tot de robuuste, voor op landbouwgrond
geschikte BeltBlower-trailers. U ziet o.a. een 20 meter grote robot die hier een complete opbouw in elkaar last,
boort en freest.
Ook worden bij van der Peet trailers verbouwd, gerepareerd en onderhouden.
Tussen de middag wordt u in Nieuwkoop een lunch aan het water aangeboden.
Daarna vertrekken wij naar de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude. Na een korte inleiding gaat u per
dubbeldekker naar de brouwerij voor een bezoek aan het brouwershuis, de AGV’s (onbemande heftrucks), de
bottelarij en magazijn.
Na afloop is er nog tijd voor een of twee glaasjes bier.
Zodra de definitieve deelnemerslijst bekend is volgt het complete programma met de route en adressen.
Vanwege de geringe reisafstanden, gaan wij deze keer met eigen vervoer.
De kosten voor deze interessante excursie bedraagt 35,- euro voor leden en 40,- euro voor introducees.
Graag aanmelden voor vrijdag 2 oktober met onderstaand bon via info@atc-ak.nl.
Het maximale aantal deelnemers is 40 waarvan de minimale leeftijd 18 jaar moet zijn.
Bij meer aanmeldingen gaan leden voor de introducees.
Voor vragen graag mailen of bellen naar Guus Wolters voorzitter@atc-ak.nl of 020-6411019

Inschrijving voor deelname aan deze excursie en machtiging voor eenmalig incasso SEPA door:
ATC afd. Amsterdam/Kennemerland met incassant ID: NL67ZZZ342137500000
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met ons en/of uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
ATC lid

afdeling:

AK / NHN – met / zonder introducé (weghalen wat niet van toepassing is)

Achternaam:

Voornaam:

Adres:
Plaats:

Postcode:

IBAN nr.: NL
rekeninghouder:
Introducé rekeninghouder:
van:
Introducé achternaam:

Telefoonmobiel:

achternaam lid.
Voornaam:

Excursies AK-NHN:
Aanmelden: e-mail info@atc-ak.nl
tel. 0297-540792
IBAN: NL55 INGB 0000544558 t.n.v. ATC afd. Amsterdam/Kennemrland

Richard van den Berg

