
 STICHTING WAMPEX NEDERLAND 
O p s t e r l a n d s e  W a m p e x 

 

 

 

 

Gearceerde velden verplicht invullen  

Inschrijfformulier WAMPEX 2023
 

Groepsnaam:  

Gewenste datum: 

10 nov 17-22u  Zet een ‘1’ achter de datum die de meeste voorkeur heeft. 
Een 2 en/of 3 achter de datum van tweede en derde keus. 
De starttijd en datum proberen wij naar wens in te delen 
maar: Wie het eerst komt, die het eerst maalt.  
DATA ONDER VOORBEHOUD VERGUNNINGEN! 

24 nov 17-22u  

8 dec 17-22u  

Gewenste starttijd  

Gegevens contactpersoon: 

Naam:  

Straat:  

Huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

E-mail-adres:   

Telefoonnummers: Overdag  

Het mobiele nummer zal ook tijdens de WAMPEX 
worden aangewend als uw groep op geen andere 

manier door de organisatie kan worden  
getraceerd. Neem de telefoon  

met dit nummer mee op WAMPEX. 

’s Avonds  

Mobiel  

Deelnemers 

Naam Leeftijd Ervaring  Naam Leeftijd Ervaring 

1    5   

2    6   

3    7   

4    8   

Ervaring is (ongeveer) het aantal deelnames aan deze of andere WAMPEX-en. 

 

Lees voor alle bijzonderheden over de inschrijving de bijbehorende brief aandachtig door! 
 
Betaling:  

Het tarief bedraagt € 125,00 voor een groep van 4 of 5 personen. Grotere groepen betalen € 20,00 pp. bij, tot max. 8 personen. 

Per team graag één betaling op bankrekening NL51RABO0309003210 t.n.v. Stichting Wampex Nederland.  

U wordt pas ingeschreven als de betaling bij ons binnen is. Vermeld als omschrijving de teamnaam.  

U kunt ook later nog extra personen opgeven via de bank. Vermeld ook hierbij uw teamnaam en ‘extra deelnemers’. 

Ook bij de start van de WAMPEX kunt u uw team nog aanvullen tot max. 8 personen. Aan de starttafel betaalt u contant  € 25,-- pp.  

 

Geen restitutie:   

Als u na inschrijving afziet van deelname vindt geen restitutie plaats. U mag wel anderen in uw plaats laten meedoen.  

 

!! BELANGRIJK !!: De naam WAMPEX staat voor Weekend AMPhibious EXpedition. Deelnemers die reeds eerder hebben meegedaan 

weten wat dit betekent: weiland, bos, heide, water en veel kompaswerk. Geplaveide wegen worden gemeden, onbegaanbaar terrein moet ’s 

nachts worden bedwongen, bruggen ontbreken en soms is een kompas het enige houvast. Dát en meer onderscheidt de WAMPEX van een 

gewone wandeling. Hoewel de organisatie risico’s op ongevallen probeert te vermijden is er altijd de kans dat er iets fout gaat.  

Echter, de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van goederen, schade aan goederen of enige 

vorm van lichamelijk letsel, op welke manier dan ook ontstaan.   

 

HET REGLEMENT VAN STICHTING WAMPEX NEDERLAND IS VAN TOEPASSING.  
Bij de start van de WAMPEX dient elke deelnemer de zg. Verklaring Aanvaarding Eigen Risico te ondertekenen.  
 

Dit formulier opsturen naar: 

Inschrijving Wampex 
De Gilden 4  
9247 CX  URETERP 
 
U mag dit formulier ook (scannen en) mailen naar: inschrijving@wampex.nl 
 


