Algemeen Boekingsformulier
Betreft reis:

Stedentrip Krakau & Auschwitz 8-11 sept 2023
sluiting 1e inschrijving: 1 oktober 2022, ná 1 okt met toeslag

Aanvrager
Of ici le achternaam: (volgens paspoort) ___________________________________________________________________
Alle voornamen (volgens paspoort):__________________________________________________________________________________
Paspoort / ID nummer (geen BSN): _________________________ Geldig tot: ___________________ (kopie meesturen!)
(Let op: minimaal 6 maanden na terugkomst geldig, a hankelijk naar welke bestemming u op reis gaat)
Heeft u tolkuren toekenning? □ Ja □ Nee Hoeveel tolkuren stelt u beschikbaar? ___________ ( min. 8 uur )
Roepnaam:

____________________________________ □ Man

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:

________________________________________________________________________________________________
_______________________Woonplaats: _____________________________________________________
________________________________________________Mobiel: ______________________________

Maaltijd voorkeur:
Medicijngebruik:

□ Vrouw
____________________________________ □ Doof □ CI □ Slechthorend □ Plotsdoof □ Horend

□ Geen □ Vegetarisch □ Allergie □ Anders:______________________________
□ Ja □ Nee
Heeft u een medisch paspoort: □ Ja □ Nee

Hulpmiddel zelf mee: □ Loopstok
Gewenste kamerindeling:

□ Krukken

□ 1-persoonskamer
(met toeslag, zie reisbrochure)

Reisverzekering:
Annuleringsverzekering:
Ziektekostenverzekering:

□ Rollator

□ Rolstoel

□ Begeleider nodig

□ 2-persoonskamer met _____________________________
Wilt u aparte bedden? □ Ja

□ Nee

______________________________________ Polisnummer: ________________________________
__________________________________ Polisnummer: ________________________________
__________________________________ Polisnummer: ________________________________

Hee u nog geen reisverzekering? Dan via Wesemann Travel mogelijk: □ Reis- en annuleringsverzekering
Gewenste zitplaats in het vliegtuig (extra kosten):
□ Bij het raam
□ In het midden
□ Bij gangpad

□ Extra beenruimte

Aanvullende wensen of opmerkingen: __________________________________________________________________________
Waarschuwen bij calamiteiten thuisblijvers gegevens:
Naam thuisblijver 1 ________________________________________ Tel/mobiel nummer _________________________________
Naam thuisblijver 2 ________________________________________ Tel/mobiel nummer _________________________________
Relatie thuisblijver 1(*)____________________________________ Relatie thuisblijver 2 (*)_____________________________
(*) s.v.p. de relatie vermelden: partner, zoon, dochter, broer, zus, vader, moeder, enz.
□
□

Ik geef toestemming voor publicatie van foto’s of video’s op Facebook of website waar ik op sta
Ik geef toestemming voor het toesturen van reisinformatie en nieuwsbrief per mail

Datum: _______________________________________ Handtekening: ______________________________________________________
Indien minderjarig (jonger dan 18 jaar), handtekening ouders / gezag houder / voogd (*): _______________
Per mail: info@wesemann.travel Per post: Wesemann Travel, Maaskant-erf 244, 3315 KR Dordrecht
De algemene en betalingsvoorwaarden staan vermeld in de reisbrochure van deze reis. De boeking is
de initief na ontvangst van het volledig en ondertekende boekingsformulier en uw aanbetaling van de reis.
U ontvangt een bevestiging/factuur per mail. Hartelijk dank voor de aanmelding!
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Wesemann Travel | Steentijdsingel 88 | 2496 SH Den Haag | KvK nummer 63254557 | Mobiel 06-41 02 47 29 (tel / sms / WhatsApp)
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