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                     REEBOKJACHT 2023 
 
 
Basiskosten per jager :    
 
3 dagen individuele jacht met overnachtingen     810 € 
4 dagen individuele jacht met overnachtingen   1030 € 
5 dagen individuele jacht met overnachtingen   1250 € 

 
Inbegrepen in deze prijs zijn: 
Individuele jachtorganisatie 1:1 ( 2 outings per dag ) 
Verblijf  in « voll pension » op basis van dubbel kamer met diner 
de dag van aankomst tot het ontbijt op de dag van vertrek 
Diensten van een tolk gedurende het verblijf 
Dossierkost en verzekering t.o.v polen en hun derden 

 

VERLOOP VAN HET VERBLIJF 
 

 DAG 1:  s namiddags aankomst in het jachthuis/hotel, kennismaking met de tolk, avondeten en 
mogelijkheid tot jacht. 

DAG 2-3-4-(5):verblijf in „voll pension“ op basis van een dubbel kamer met diner de dag van 
aankomst tot het ontbijt op de dag van vertrek, 3 (4) dagen individuele jachtorganisatie.  

DAG  5-(6): s Morgens mogelijkheid tot jacht, ontbijt, protocol en einde van onze diensten. 

 
Niet inbegrepen in de basiskosten 
Afschotten volgens prijslijst of forfait. 
Transport tijdens de jacht ( ongeveer 35-45€ per outing ) 
Eventuele persoonlijke uitgaven ( alcohol, …) , drinkgeld voor boswachters, drijvers, 
keukenpersoneel, tolk. 
Meerkost voor individuele kamer 20 € per jager per nacht 
Trofeepreparatie 20€  /per stuk/ 
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P r i j s l i j s t 
Reebok  (vanaf 11 mei tot en met 30 september) 

 

1).  STERKE BOKKEN Regio: Bydgoszcz  (centraal Polen ); Opole , Wrocław (zuid west  

Polen) 
 
Op forfait (nettogewicht = bruto-90gr.) 

Bok tot 299 g 295,- 
   300-399 g  395,- 
   400-499 g             595,- 
   500-599 g               795,- 

      + 600g             995,- 
Kwetsen        300,- 
Trofeepreparatie         20,-  per stuk 

 

2). Regio:    

Szczecin (west Polen) & Katowice (zuid west Polen); 
Op forfait (nettogewicht = bruto-90gr.); in vooraf bepaalde jachtgebieden   
 
Reebok tot  349 g 325,- 
Reebok van 350 g     375,- 
Kwetsen          325,- 
Trofeepreparatie    20,-  per stuk 

 

3).   staatsrevieren  Poznan , Zielona Góra, 

Szczecin , Katowice 
Afschottaksen (nettogewicht = bruto-90gr.) 
Reebok    tot 149 g    90,- 
150 g - 199 g  160,-  
200 g - 299 g     240,-    +   1,35  per 1 g +200 g 
300 g - 349 g  375,-    +   6,00      -/-     +300 g 
350 g - 399 g   675,-    + 10,20     -/-      +350 g 
400 g - 499 g  1185,-  + 13,25     -/-       +400 g 
500 g - 550 g  2510,-  + 14,30     -/-       +500 g           
Pruikenbok  2680,- 
Kwetsen            252,- 
Trofeepreparatie          20,- per stuk 
 
In alle revieren : Pruikenbok              2500,- 
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Reservatie 1000€ per jager 
 

Bankgegevens  A&K Hunting Sp. z o.o. : Leśna 79 ;  05 126 Wólka Radzymioska 
 PKO SA Warszawa 
IBAN CODE :  PL 8112 4061 59 1978 0010 6231 4827  SWIFT CODE: PKOPPLPW 

 
 

Inschrijvingsfiche   
 

Naam en voornaam : …………………………………………………………………….. 
Adres : ……………………………………………………………………………………......... 
GSM : …………………………………   Jachtverlof nr : ………………………………. 
@ : ………………………………………………………………………………………............ 
 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………….. 
Adres : ……………………………………………………………………………………......... 
GSM : …………………………………   Jachtverlof nr : ………………………………. 
@ : ………………………………………………………………………………………............. 
 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………….. 
Adres : ……………………………………………………………………………………......... 
GSM : …………………………………   Jachtverlof nr : ………………………………. 
@ : ………………………………………………………………………………………............ 
 
Naam en voornaam : …………………………………………………………………….. 
Adres : ……………………………………………………………………………………......... 
GSM : …………………………………   Jachtverlof nr : ………………………………. 
@ : ………………………………………………………………………………………............ 
 
Revier : verblijf.............................................................. 
              Jacht   …………………………………………………………… 
 
Datum van aankomst…………………………………………Datum van vertrek…………………………….. 
Datum van jacht…………………………………………………………………………………………………………………. 
Opmerkingen: ( bijvoorbeeld : individuele kamer, enz……..) 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

Met dit schrijven en handtekening bevestig ik mijn jacht en bevestig ik (voor alle jagers)in het 
bezit te zijn van een geldig jachtverlof 

 
 
 

Datum............................................................   Handtekening……….............................................. 


