Vief Travel 2017
INSCHRIJFFORMULIER (1 per kamer)
Bestemming: BERLIJN, DUITSLAND
Periode: van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 april 2017
Gewenste kamer – keuze aanduiden: 0 éénpersoonskamer
Persoonlijke gegevens van ALLE deelnemers:
Naam en voornaam:
_________________
Adres:
_________________
_________________
Tel.:
_________________
GSM:
_________________
E-mail:
_________________
Geboortedatum:
_________________
Opstapplaats:

0 Oostende

0 Brugge

0 tweepersoonskamer

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
0 Kortrijk

Of andere opstapplaats (indien minimum 10 personen): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Specifieke wensen (aangepaste voeding, belangrijke medische gegevens, extra zorgen of
hulpmiddelen, enz…):
_________________________________________________
_________________________________________________
Contactpersoon thuis (naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres):
_________________________________________________________
_________________________________________

Facultatieve verzekering – keuze aanduiden:
U wenst een facultatieve verzekering te onderschrijven (waarborgen te raadplegen via
www.viefwest.be of op te vragen via Vief Travel):
0 Ja
0 Nee
Indien ja, u kiest hierbij voor:
0 Annulering en vakantieonderbreking
0 Bijstand
0 Annulering en bijstand

Zie ommezijde

Ziekenfonds – graag voor elke deelnemer een kleefvignet kleven:

Handtekening en datum

Verloop inschrijvingen:
1. Dit inschrijfformulier invullen en bezorgen aan Vief Travel, Groeningelaan 40 te 8500 KORTRIJK |
Tel. 056 25 72 61 | info.west@vief.be | www.viefwest.be.
2. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van € 100 per persoon via overschrijving op
bankrekening van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met vermelding “Vief Travel
2017/Berlijn”.
Let op de datum indien u beroep doet op vroegboekkorting.
3. U ontvangt daarna een brief met overschrijvingsformulieren voor betaling met detail resterend
voorschot (35% van de totale reissom), detail saldo en indien u kiest voor een extra verzekering, ook
deze overschrijving.
4. Het saldo dient u over te schrijven via bankrekening uiterlijk 8 weken voor vertrekdatum.
5. Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvangt u alle reisinfo
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene
voorwaarden van Vief Travel – te raadplegen via www.viefwest.be of op te vragen.

