Algemeen Boekingsformulier
Betreft: Wintersport 20 t/m 29 januari 2023 (Inschrijving sluit 1 december)

Aanvrager
Of ici le achternaam: ______________________________________________________________________ (Volgens paspoort)
Of ici le voornamen________________________________________________________________________(Volgens paspoort)
Paspoort nummer (geen BSN): ______________________________________ Geldig tot: _____________________________
(kopie paspoort meesturen en svp BSN nummer onleesbaar maken)
Heeft u tolkuren toekenning? □ Ja □ Nee Hoeveel tolkuren stelt u beschikbaar? _____________ (min. 8 uur)
Roepnaam:

_______________________________________ □ Man

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________ Woonplaats: ________________________________________________
______________________________________________________ Mobiel: ___________________________________

Maaltijdvoorkeur:
Medicijngebruik:

□ Vrouw
_______________________________________ □ Doof □ CI □ Slechthorend □ Plotsdoof □ Horend

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

Gewenste kamerindeling:

□ 1-persoonskamer □ 2-persoonskamer met ________________________________
(met toeslag, zie reisbrochure)

Reisverzekering:
Wintersportdekking:
Annuleringsverzekering:
Ziektekostenverzekering:

Wilt u aparte bedden? □ Ja

□ Nee

_____________________________________ Polisnummer: ____________________________________
□ Ja □ Nee
(verplicht te verzekeren)
_____________________________________ Polisnummer: ____________________________________
_____________________________________ Polisnummer: ____________________________________

Geen verzekering ? Dan afsluiten via Wesemann Travel: □ Reis/ann.verzekering met wintersportdekking
Skiles:

□ Ja

□ Nee

□ 3 dagen □ 5 dagen (4 uur p.d. verdeeld over ochtend / middag)
Skimaterialen huren 6 dagen: Skischoenen □ Ja □ Nee
Skilatten
□ Ja □ Nee
Beginner (skiles nemen of rustig en oefenen op een makkelijke piste):
□ Ja □ Nee
Gevorderde (vlot overal kunnen ski n)
□ Ja □ Nee
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 Social Media en YouTube waar ik op sta
Ik geef toestemming voor het toesturen van reis informatie 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. De boeking is de initief na ontvangst van het ingevulde en
ondertekende boekingsformulier en uw aanbetaling. 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 ( sms / WhatsApp)
Bank ING | BIC-code INGBNL2A| IBAN-rekeningnummer NL52 INGB 0008 7708 91 | www.wesemann.travel | info@wesemann.travel

