Beste Mede-Panners,
Ondanks dat het jaar 2020 niet als het meest mooie jaar bestempeld kan worden
door de genomen Covid-19 maatregelen, willen we toch graag de draad weer
oppakken en de geplande Harzreis in 2021 gaan organiseren. Gelukkig is er door
Hotel Niedersachsen aangeboden om de reservering van 2020 door te willen
schuiven naar 2021.
Gezien de ligging in de redelijke nabijheid van Winterberg en de combinatie met
de voorafgaande Hemelvaarttoer van Edgar van Schijndel, geeft dit een mooie
gelegenheid om wat dagen langer van deze prachtige motoromgeving te kunnen
genieten en vooral mooie ritten te rijden.

Zoals vorig jaar is vermeld, is dit hetzelfde “Hotel Niedersachsen” in GoslarHahnenklee met een goede en gezellige accommodatie.
Daar zullen we ontvangen worden door de Nederlandse eigenaren Henk &
Wilma Veldhuis. Het hotel heeft heel wat te bieden, zoals een zwembad met
sauna en zonneterras, massage mogelijkheden, een afgesloten binnenparkeerterrein voor de Pan’s en vooral niet te vergeten een leuke bar met
redelijke consumptieprijzen.
Bij hen hebben wij 6x 1-persoonskamer en 12x 2-persoonskamers kunnen
reserveren en zoals zo vaak geldt met deze reizen ook hier, wie het eerst komt,
wie het eerst maalt en vol = vol. Gezien het feit dat zij regelmatig
motortoerclubs zoals de Pacific Coast Club e.d. ontvangen, kunnen zij zich prima
verplaatsen in de wereld van motorrijders, en dat is ook niet verkeerd.

Dan natuurlijk de Harz. Een prachtig bosachtig gebied met vele mooie weggetjes,
ruime en strakke haarspeldbochten en schitterende uitzichten die in de routes
zijn terug te vinden. De routes leiden door vele mooie en fotogenieke plaatsjes
en leuke stadjes, waar het heerlijk vertoeven is voor een lunch of koffiestop.
Diverse kronkelwegen zullen langs stuwmeren gaan en dan ook mooie foto’s
kunnen opleveren bij o.a. de stuwdammen en pittoreske vakwerkhuizen.

Het zal ons ook niet verwonderen, als er voor de liefhebbers onder ons een leuk
ijstentje in de buurt te vinden zal zijn aan het (bijna) einde van een rit.

Wat de reis te bieden heeft is het volgende:
•

4 overnachtingen op basis van half pension

•

avondmaaltijd in de vorm van een diner/buffet

•

een welkomstdrankje bij aankomst

•

de keuze uit 5 diverse ritten van verschillende afstanden

•

op redelijke afstand van/naar huis + 400 km van/naar Utrecht

•

Voor de deelnemers van de Hemelvaarttoer is de afstand WinterbergGoslar ongeveer 210 km en dus goed te doen.

En wat dat allemaal gaat kosten voor ons als deelnemende (duo)-leden en
donateurs per persoon, zoals u ziet, dezelfde prijzen als vorig jaar:
- 1-peresoonskamer met eigen douche/toilet € 380,-waarvan de aanbetaling € 60,-- en het restant € 320,-- per incasso door CPEN
- 2-persoonskamer met eigen douche/toilet € 320,-waarvan de aanbetaling € 50,-- en het restant € 270,-- per incasso door CPEN
Voor niet-(duo)-leden en introducé(e)s geldt een toeslag van € 25,-- p.p.
Deze prijzen zijn inclusief toeristenbelasting.

Net als bij de Hemelvaarttoer gelden ook hier de spelregels:
•

Inschrijving kan tot uiterlijk 10 februari 2021 door:
Je in te schrijven via de website van Club Pan-European Nederland

o

(per deelnemer kan slechts 1 kamer gereserveerd worden);
Via de website de genoemde aanbetaling van de totale reissom te

o

voldoen op bankrekening IBAN NL50 ABNA 0620 2262 93 t.n.v. Club
Pan-European Nederland middels een iDeal betaling.
•

Het restant bedrag zal uiterlijk 25 april 2021 middels een automatische
incasso van de bij CPEN Ledenadministratie bekende rekening worden
geïnd.

•

Na

ontvangst

van

de

betaling

ontvang

je

een

uitgebreid

inschrijvingsformulier met informatie.
•

Inschrijving staat open voor leden van Club Pan-European Nederland. Ook
hun introducé(e)s zijn van harte welkom. Partners/introducé(e)s delen de
kamer met het hoofdlid.

•

De datum en tijdstip van uw iDeal (aan)betaling is bepalend voor de
volgorde van inschrijving.

•

Indien het aantal inschrijvingen de reeds gereserveerde accommodatie
overschrijdt, wordt contact opgenomen met het hotel om te overleggen
wat de mogelijkheden nog zijn. Als blijkt dat er geen extra kamers meer
beschikbaar zijn, zal uiteraard het deelnamegeld worden teruggestort.

•

Je inschrijving is pas definitief als het bedrag op de rekening van CPEN is
ontvangen.

•

Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico en eigen
verantwoording. Organisator noch CPEN zijn op enigerlei wijze
aansprakelijk.

•

Het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering is voor rekening
deelnemer en is zeker aan te raden.

•

Annuleren of restitutie is niet mogelijk.

•

Er wordt niet voorzien in alternatief vervoer. Wel zal dit worden
geïnventariseerd en zal men dit onderling moeten afstemmen.

Wij als Club Pan-European Nederland zien graag uw boeking tegemoet.

Mit Harz-lichem Gruß,
Cees Kuiper, secretaris CPEN

Aanmelding
Je meldt je voor deelname aan -en eventueel ook voor het duolid of
partner/introducé(e)- door op de groene knop "Deelname opgeven" te klikken.
Hierna opent zich een aanmeldvenster, waarbij je de 1e optie (Harztoer
2021) altijd moet aanvinken. Hierna maak je jouw kamerkeuze voor jezelf en je
eventuele duolid(partner) of introducé(e). Een partner die geen betalend clublid
is, geef je op als introducé(e).
Bij reservering voor jezelf met partner/introducé(e) kies je altijd voor beiden
voor de 2-pk. Vervolgens wordt de totaalprijs voor de kamer getoond. Je dient
zelf eventueel de kosten te verrekenen met de 2e persoon.
Indien je een 2-pk wilt delen met een ander clublid, dan kies je voor de 2-pk en
geef je in het vak "Opmerkingen" aan met welk clublid je de kamer deelt.
Vervolgens reken je de kamerprijs alleen voor jezelf af.
Als je jouw keuze definitief hebt gemaakt, kun je het bedrag van de aanbetaling
direct onderaan het scherm aflezen. Hierna klik je op de knop "Online
betalen". Indien je geen iDeal betaling kunt uitvoeren of principiële bezwaren
hebt,

neem

dan

contact

op

met

Hans

van

der

Tol,

e-mail:

pr.communicatie@club-pan.nl of tel.: 06-36531871, om je aanmelding en
betaling op een andere wijze te regelen.
Vervolgens word je doorgeleid naar de iDeal betalingspagina. Nadat je de
betalingsprocedure voor je bank hebt afgerond, keer je automatisch terug naar
de CPEN website. Hierna is je aanmelding definitief en kun je geen wijzigingen
meer doorvoeren. Na de sluitingsdatum ontvang je als bevestiging van je
aanmelding/betaling een factuur. Nadat de restantbetaling via automatische
incasso is geïnd, ontvang je ook hiervan een factuur.

