
 

Openingsrit 

Zondag 5 april 2020 
 

De eerste rit van het seizoen 2020. We gaan dit keer Noord Holland bezoeken. We 

worden ontvangen bij het hoofdkantoor van SONAX Service Nederland in Oostzaan. 

Daar zal koffie/thee en iets lekkers voor je klaar staan. Na het openingswoord en 

uitleg over de route gaan we een mooie route rijden door het Noordhollandse 

landschap. Lunch op eigen gelegenheid.  

 

Adres: 

 

SONAX Service Nederland 

Skoon 62 

1511 HV OOSTZAAN 

 

Rond het adres is parkeerruimte genoeg. 

 

Programma: 

 

11.00 – 11.45 uur  Ontvangst 

11.45 uur  Welkomstwoord 

12.00 uur  Vertrek voor toerrit 

16.00 uur  Verwachte aankomsttijd eindpunt. 

 

We gaan onze rit eindigen bij Hotel Jakarta in Amsterdam. Een mooie en sfeervolle 

locatie. Hier drinken we een drankje en krijgen we een borrelhapje geserveerd.  

 

Kosten: 

 

Kosten voor deelname aan deze toerrit € 22,50 per persoon.  

 

Wat krijg je hiervoor: 

 

- Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 

- Een mooie toerrit 

- 2 drankjes en een borrelhapje op de eindlocatie 

 

 



Wat is niet inbegrepen: 

 

- Extra drankjes buiten het arrangement om 

- Lunch onderweg 

- Eventuele parkeergelden 

 

Optie: 

 

Hotel Jakarta biedt de mogelijkheid om na de toerrit nog van een overheerlijke 

Jakarta rijsttafel te genieten. Inclusief tafelwater/ koffie en dessert voor het bedrag 

van € 39,50 per persoon. Overige drankjes voor eigen rekening.  

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hieraan deel wilt nemen. 

 

Inschrijven: 

 

Inschrijven door in te loggen op de website www.nederlandse-porsche-club.nl Kiezen 

voor evenementen. Juiste evenement kiezen en inloggen met gebruikersnaam en 

wachtwoord. Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 25 maart 2020. 

 

Annuleren: 

 

Annuleren is kosteloos mogelijk tot 25 maart 2020. Annuleren door middel van het 

rode kruisje bij het evenement aan te klikken. Na 25 maart een mail sturen aan 

evenementen@nederlandse-porsche-club.nl 

Na deze datum kunnen we helaas geen geld meer terugstorten in verband met de 

door ons gemaakte kosten. 
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