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MOTO CLUB AANBIEDING  
  

 Contactpersoon :  Pauline DEVLIEGER +32 (0) 87 53 90 17 

 Formulaire à renvoyer : Of per mail : info@spaitalia.be 

Of per post naar : 

STADE 27 S.A. – Spa Italia 

Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville  

B-4910 Theux (Belgique) 
 

Uiterste datum van bestelling : 27/05/2022 
 
 

DETAILS VAN DE CLUB 
 

CLUB :  ____________________________________________________________________________________  

Vertegenwoordiger :  _________________________________________________________________________  

Adres :  ____________________________________________________________________________________  

Postcode : ________________      Stad : _______________________________________________________ 

Land : _____________________________________________________________________________________  

Tél : _________________________________________  Fax :  ________________________________________  

E-mail :  ____________________________________________________________________________________  

Aantal autos : _________________________________________________________ 

Tentoongestelde merken : _________________________________________________________ 

 
Gewenste oppervlakte : _____ m x _____ m 

• Om praktische redenen moeten alle bestellingen voor de 27 mei 2022 bij ons binnen zijn.  

• Gelieve absoluut een grondplan van uw stand met de gewenste afmetingen en de opzet van de 
tentoongestelde motoren toe te voegen 
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PACK CLUB 
 
Pack club bevat : 

• Een ruimte voor uw club in de paddock van Spa-Francorchamps 

• Toegang tot de parade  

• Voor uw leden, toegang voor een moto en een piloot (waarde : 35€ per moto) 
 
Options 

• BASIC Lunch : 20€/pp (self-serve buffet + 1 soft drank (soda, water en bier)  
 

BESTELLINGEN 
 

Pack Club  Tarief (met BTW) Hoeveelheid Prijs € (met BTW) 
 
Pack club (een moto + een piloot) – 
minimum 10 

 
35€ 

  

 
Extra toegang 

 
15€ 

  

Lunch 20€ 
  

    
TOTAAL :  

 
 
NB :  

• De bestelde tickets zullen aan het Welcome Center beschikbaar zijn ; 
• Enkel een vertegenwoordiger kan de tickets aan het Welcome Center afhalen. 

 

BETALING (verplicht bij de bestelling) 
 

O Overschrijving (Alle kosten zijn ten laste van de opdrachtgever) 

Rekening op naam van : STADE 27 S.A. Avenue du Stade, 27 - Z.I. Filaville B-4910 Theux (Belgique) 

IBAN : BE73 3631 8191 5860 / BIC : BBRUBEBB  

Vermelding : NAAM VAN CLUB + « SpaItalia 2022 » 
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