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Let op! De lengte van de rookpluim is variabel. Bijvoorbeeld, 
op een spread van Luchtpost is deze langer dan op de cover 
van de Luchtpost. Door de laatste twee ankerpunten te 
selecteren kun je de lengte bepalen.

klik op ‘verzenden’ op pagina 3 om dit bestand direct te mailen naar info@maf.nl

Aanvraagdatum:

Naam van de groep:

Naam:

dhr./mevr.: dhr. mevr.

Adres:

Postcode Woonplaats:

Email:

Telefoon:

AantalAantal

Kinderen tot 12 jaar: Volwassenen:

Waarvan  blijven lunchen: Waarvan  blijven lunchen:

Waarvan blijven dineren: Waarvan blijven dineren:

Aanvragen Stap-uitje. 
Een gezellig dagje uit, maar dan ook met een mooie inhoud. Dat is het Stap-uitje bij MAF. In een 

interactief en gezellig programma rondom een rondvlucht vermaakt u zich gemakkelijk. Er is altijd 

wat te zien op Vliegveld Teuge. Uiteraard ontbreekt een hapje en drankje niet. De presentatie 

geeft genoeg reden tot nadenken, discussie en natuurlijk beantwoorden we alle opgekomen of 

overgebleven vragen. Graag tot ziens bij MAF. 

Hieronder geeft u aan voor zover u het nu kunt zeggen of kunt weten. Mogelijk dat u eerst een 

datum wilt reserveren en daarna middels uitnodiging mensen uitnodigd. Echter voor onze planning 

hebben wij graag een indicatie. Voor zover het in u vermogen ligt, wilt u dan een schatting geven 

van het aantal personen. Eén week voor aanvang moeten wij het definitieve aantal personen weten. 

! Houdt u er rekening mee dat onze locatie niet rolstoeltoegankelijk is.

! De maximale capaciteit van onze locatie is 75 personen. Grotere groepen alleen op aanvraag.
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Ontvangst Koffie, thee, koek (fris)09.30 Ontvangst Koffie, thee, koek (fris)13.30

Presentatie MAF10.00 Presentatie MAF14.00

Rondvlucht

Afsluiting

11.00

12.30

Rondvlucht

Afsluiting

15.30

17.00

17.30

19.00

(optie) Lunch

Afsluiting

12.30

13.30

(optie) Warme Maaltijd

Afsluiting

(optie) Lunch12.30

Uw keuze:

incl. lunch incl. lunch

incl. warme maaltijd

Het Programma
Het programma is opgebouwd rondom een Rondvlucht. Deze staat centraal. Vooraf wordt u hartelijk 

ontvangen met koffie, thee en koek. Voor de kinderen is er limonade/fris. Nadat we even de tijd 

hebben genomen voor de onderlinge gesprekken geven we u een presentatie van het werk van MAF 

en de organisatie daar rondom. Dit geeft u alvast de richting voor de daarna te maken rondvlucht. 

Alvorens de rondvlucht gemaakt wordt dienen we wat administratie te doen in verband met de 

veiligheid en verplichte procedures.

Hieronder staan twee standaard programma’s. Indien u hiervan wilt afwijken, ook dan graag even 

contact per mail via info@maf.nl. Bijvoorbeeld indien u zelf wilt vergaderen.

Het ochtendprogramma    Het middagprogramma

De lunch bestaat uit een broodbuffet met belegde broodjes. 

De warme maaltijd bestaat standaard uit een bakplaat (BBQ) of een chinees buffet. 

Heeft u andere wensen dan kunnen we kijken of dit mogelijk is. 

Zijn er onder u die allergiën hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk zelf voor eten en/of drinken te zorgen.

Ruimte voor opmerkingen, vragen en/of wensen:
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De Kosten
De kosten van het vaste programma (ontvangst, presentatie en rondvlucht) zijn 45 Euro per 

volwassene. Voor kinderen tot 12 jaar wordt 35 Euro in rekening gebracht. Voor kinderen jonger dan 

3 jaar wordt niets in rekening gebracht, mits zij ook geen rondvlucht maken.

Voor de lunch geldt een meerprijs van 7,50 Euro per volwassene.

Kinderen tot 12 jaar lunchen mee voor 3,75 per persoon.

Een warme maaltijd kost u 15 Euro per volwassene inclusief drinken

Voor kinderen tot 12 jaar kost de warme maaltijd 7,50 Euro per persoon extra.

De uiteindelijke kosten worden berekent naar de werkelijk gemaakt rondvluchten. Indien iemand 

geen rondvlucht wenst te maken wordt er een korting van 10 Euro op de totaalprijs gegeven. Om 

toch iets meer te weten te komen over het werk van MAF ontvangen zij die geen rondvlucht hebben 

gemaakt het boek ‘MAF. Verhaal van Hoop’. 

Vanwege de afhankelijk van het weer kunnen wij niet eerder dan 1 dag van te voren aan u doorgeven dat 

de rondvluchten mogelijk niet doorgaan. Houdt u hier alvast rekening mee! Wij kunnen desgewenst 

u voorzien van een alternatief, namelijk een dagje Aviodrome. Indien u van deze gelegenheid gebruik 

wenst te maken dit graag vooraf aangeven:

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, kijken wij of de betreffende datum beschikbaar is. Hiervoor 

moeten wij met meerdere partijen afstemmen, zoals het rondvluchtenbedrijf, de beheerder van de 

locatie en moeten er vrijwilligers beschikbaar zijn.

Uiteraard hoort u van ons en indien u vragen heeft, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Ja, indien de rondvluchten niet door kunnen gaan, zouden wij graag naar het Aviodrome gaan.
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