Hier staat jouw
Voucher-nummer en onder
de streepjescode
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Voucher: Leer circuitrijden voor 1 persoon
7631622416152
Pincode:
3889

Algemene voorwaarden zijn van toepassing

Vouchercode:

Hier vind je de
geldigheidsdatum
Ordernummer:

1330-1
Datum afgifte:
22-07-2020
Vervaldatum:
22-07-2020 tot 22-07-2021

Eerst wordt de theorie van het racen uitgelegd en krijg je de
baanreglementen te horen. De theorie wordt in
groepsverband gegeven. Daarna stap je in bij een van de
instructeurs om 2 rondes mee te rijden op het circuit. De
instructeur laat je in de praktijk zien wat je in de theorie
hebt geleerd en zal je veel vertellen over de mogelijkheden
van de auto. Hij laat zien hoe je zo laat mogelijk remt, zo
vroeg mogelijk gas geeft en vertelt wat de gevolgen zijn
van te laat remmen of te vroeg gas geven.

alvast wennen aan het circuit en de andere circuitracers.
Jullie rijden namelijk niet alleen op het circuit, er rijden
meerdere circuitrijders om jullie heen. De instructeur zal
volgens de ideale lijnen van het circuit rijden. De ideale lijn
of de racelijn is de beste weg om de finish te bereiken!
Na de instructierondes wissel je van stoel met de
instructeur en kruip je zelf achter het stuur van de
circuitauto. Je mag 3 rondes lang zelf circuitrijden. De
instructeur rijdt uiteraard met je mee en geeft je instructies
om zo snel mogelijk over het circuit te rijden.
Reserveren? Ga naar www.race-sensation.nl en kies voor
pakket Circuit Clinic 2+3 Ronden

Wijzigingen en typefouten voorbehouden

Wat: Leer circuitrijden
Duur: 2 uur
Waar: Circuit Assen, Zandvoort of Zolder
Wanneer: Na reservering

Tijdens de instructierondes rijdt de instructeur en kun jij

Hier staat wat je kunt boeken
Op Race Sensation.nl

Let op: Deze voucher geldt voor 1 perso(o)n(en)
Neem contact op met de partner voor een reservering
Reserveren is altijd op basis van beschikbaarheid
Print jouw voucher zelf uit en neem deze mee
De voucher niet vouwen, beschadigen of kopiëren
Zonder geldige voucher heb je geen toegang
Elke voucher heeft een unieke barcode
De voucher wordt gecontroleerd en geregistreerd
Iedere vorm van reproductie is derhalve onmogelijk
Deze voucher is geldig tot de aangegeven vervaldatum
De algemene voorwaarden zijn van toepassing
Verlopen, geblokkeerde of verzilverde voucher wordt niet geaccepteerd
De pincode van de voucher geef je alleen op de dag van de belevenis
De ontvanger dient de voucher te verzilveren vóór de vervaldatum
Het verlengen van de voucher is onder geen beding mogelijk
Na het verlopen van de geldigheidstermijn vindt geen restitutie plaats

Voucher inwisselen bij
Race Sensation
Reserveren? Ga naar
www.race-sensation.nl

Je hoeft geen contact op te nemen, behalve
als je er niet uit komt natuurlijk.
Maar je kunt jouw arrangement gewoon boeken
op onze site

Voucher kan niet geruild worden - nadruk verboden ©

Hoe werkt het?

