
 

Beste vrienden, beste NSU-liefhebbers, 

We hebben voor jullie een mooi plekje uitgezocht in onze 

Waalse Ardennen om het treffen 2023 in België te 

organiseren. Het Treffen vindt plaats in La Roche-en-

Ardenne. 

Voor ons treffen in België kunnen we van de infrastructuur 

en hulp van Club Benelux genieten. 

Deze camping ligt op een steenworp van het dorpscentrum 

La Roche-en-Ardenne, en vlak naast de Ourthe, een 

zijriviertje van de Maas in de Belgische Ardennen. 

De camping heeft een restaurant, zwembad en superette maar voor onze gasten zorgen 

ze voor ontbijten en avondmaal gedurende het treffen. De camping biedt trouwens ook 

enkele chalets aan, uitgerust voor 4 personen. 

In de omgeving is er genoeg te beleven indien er buiten de voorziene NSU-evenementen 

nog iets anders nodig is. Er is een treintje, er kan met de kajak op de Ourthe gevaren 

worden, vissen en wandellen is mogelijk, mountainbiken, markten, een wildpark en een 

middeleeuws kasteel kunnen bezocht worden enz… 

     Rudy Verstraeten    (Voorzitter NSU club Belgium)

Locatie 
Camping Club Benelux. 

https://www.club-benelux.be/nl 
Adres: Rue de Harzé 24 

 6980 La Roche-en-Ardenne 
 Belgium 

Telefoon: +32 (0)84/411.559 
 +32 (0)84/412.359 

E-mail: stay@club-benelux.be 

Verantwoordelijkheden 

De organisatie van het Treffen zal in geen enkel 
geval direct of indirect aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor diefstal en eender welke 

persoonlijke of materiële schade gedurende de 

duur van het evenement. 

De voertuigen moeten een geldige inschrijving 
en verzekering bezitten om mee te doen aan de 
rondrit, even als de bestuurder die een geldig 
rijbewijs moet hebben.

CAMPING 
De campingreceptie sluit om 19 uur. 

Om 22 uur is het niet meer mogelijk de 
camping in of uit te rijden met een voertuig! 
Let erop vroeger aan te komen! 

Honden zijn toegelaten op de camping. We 
vragen om deze steeds aan de leiband te houden 
en ze buiten de camping uit te laten of op de 

daarvoor voorzien zone op de camping. 

De stroompunten zijn voorzien voor huisstekkers 
van type E. (keuze uit 6 of 10 ampère.) Heeft u 
een blauwe CEE-stekker, dan kunt u een 
koppelstuk gebruiken. Meer info bij de receptie. 

Men mag barbecueën op het terrein, deze moet 

echter minimum 50 cm van de grond verwijderd 

zijn. Gelieve de assen achteraf niet op het terrein 
achter te laten. 

Wij trachten erop toe te zien dat nachtrust 
gerespecteerd wordt na 23u. 

Contact informatie:    NSU club Belgium vzw/asbl  Telefoon :    E-mail : 

Treffen http://www.nsu.be +32 (0)477/90.48.30      nsutreffen2023@gmail.com 

 

https://www.club-benelux.be/


Inschrijving 

Naam:  ........................................  

Voornaam:  ..................................  

Straat + nr:  ................................  

Postnummer:  ..............................  

Gemeente/stad:  ..........................  

Land:  .........................................  

Telefoon:  ....................................  

E-mail:  .......................................  

Geboortedatum:  ..........................  

Voertuig (NSU):  ...........................  

Bouwjaar:  ...................................  

Nummerplaat:  .............................  

Aantal personen:  .........................  

Camping   Ja / Neen   

Aankomstdatum:  .........................  

Vertrekdatum:  .............................  

Het kamperen moet U zelf met de 
camping regelen, wij voorzien 

enkel een plaats voor U op de treffenruimte. 

Dat kan U via deze link doen: https://www.club-
benelux.be/nl/verblijven/kamperen  
Kies treffenweekend om de volgende prijzen: 
Een kampeerplaats kost €19 per dag (max 2 
personen) + verblijftaxe van €1 pp/pd. 
Bijkomende personen €7 pp/dag. 
 

Catering   Ja / Neen 

Ontbijt:            aantallen 

          Vrijdag:     .......   x € 11 

       Zaterdag:     .......   x € 11 

         Zondag:     ........   x € 11 

Avondmaal: 

          Vrijdag:      ......   x € 19 

       Zaterdag:     .......   x € 19 

 

 

 

Informatie en prijzen 

Als antwoord op deze inschrijving ontvangt U 
een brief (of een E-mail indien U er één hebt 
ingevuld) met een uitnodiging tot betaling. 

De inschrijving is voltooit na het overschrijven 
van dit bedrag op de aangegeven rekening. 

De deelname aan het treffen 2023 kost 75 
euro indien de betaling op onze rekening is 
gestort voor 1 mei 2023, daarna zal er 5 € 
meer gevraagd worden. 

We raden ten sterkste aan om op tijd in te 
schrijven om ons zo toe te laten de camping 

netjes in te richten en zo iedereen een plaats 

te verzekeren. 

De camping moet afzonderlijk worden 
gereserveerd en dat kan via hun website 
(https://www.club-benelux.be/nl) of per e-
mail: stay@club-benelux.be of per telefoon: 
+32 (0) 84 411 559 zonder te vergeten te 

vermelden dat u komt voor het NSU Treffen; 
anders betaalt u het normale tarief. 

 

Ontbijt en avondmaal moeten op voor-
hand gereserveerd worden (voor 15 mei) 

Ontbijt 

Vrijdag-, zaterdag- en zondagmorgen 

In de vorm van een buffet (€ 11): 

• Kaas - Hesp 

• Wit brood - grijs brood 

• Chocoladekoekje of croissant 

• Confituur - choco - boter 

• Sinaasappelsap – Koffie - Thé 

• Yoghurt 
 

Avondmaal (€ 19) 

Vrijdagavond 

• Stoofvlees met krielaardappelen en 

salade, mayonaise. 
• Dessert 

Zaterdagavond 

• Gyros met rijst en sla. 
• Dessert 

 

Inschrijvingsbrief    NSU club Belgium vzw/asbl    E-mail : 

zenden naar : Schoorstraat, 22    nsutreffen2023@gmail.com 

 2811 Hombeek   
 Belgium 
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