



Aanvullende informatie over de extra voordelen voor lopers die zich voor de serie hebben 
ingeschreven. 

 
Naast het nieuwe Brabantse Trailserie korte mouwen shirt t.w. van € 20,00 welke je als 
bonuscadeau ontvangt krijg je ook nog de volgende voordelen:


- 25 % korting op de inschrijfprijs van je vierde trail  
Je ontvangt deze week hiervoor een korting code welke je kunt gebruiken bij de inschrijving 
voor de 4e trail. Heb je al voor een vierde trail ingeschreven stuur dan een mail naar 
info@brabantsetrailserie.nl. We storten dan het kortingsbedrag terug op je rekening.


- Gratis deelname aan Runtogether trails welke exclusief voor Brabantseserie deelnemers 
worden georganiseerd. Dit zijn relaxte loopjes waarin je met de groep van maximaal 20 
deelnemers onderleiding van een voorloper door de Loonse en Drunense duinen loopt. 
 
De eerste data zijn: 
 - 25 februari : Slowtrail over zo'n 10 tot 12 km. Loopsnelheid  8 a 9 km p/u. Er zijn voldoende 
rustmomenten. Vertrek 09.30. Inschrijven via info@brabantsetrailserie.nl.  Maximaal 20 
deelnemers 

- 26 februari wordt een tempotrail over zo'n 18 km. Loopsnelheid circa 10 km p/u.  
Vertrek 09.30. Inschrijven via info@brabantsetrailserie.nl.  Maximaal 20 deelnemers


- 20 % korting op een fotoshoot op locatie met 10 digitale loopactie foto’s van sportfotograaf 
Rob Pauel ( normaal € 100 nu €75. Voor wat betreft de locatie zijn er drie opties:


- 1. Rondom Kloosternieuwkerk (Ooievaarstrail gebied) of bij de Alphensebergen in Alphen. 

	 2. Loonse en Drunense duinen. Reiskosten toeslag van €10

	 3. Op de door jou gekozen locatie. Reiskosten € 0,21 ct per km plus toeslag voor extra 		
	 reistijd van € 20 per uur zodra de reistijd langer dan een 1 uur betreft.  
 
Foto’s worden digitaal aangeleverd en kunnen zonder meerkosten nadien nabesteld worden in de 
diverse formaten.  
 
Indien je met met meerdere personen wilt komen dan kost het € 50 per persoon extra. 

Voor meer informatie en reserveringen mail je naar robpauel52@gmail.com 

- Exclusieve deelname aan trailclinics. Zodra we een clinic beschikbaar hebben zullen we je 
hierover berichten. 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