
Groei & Bloei De Langstraat

TUINENREIS 2021 NEDERLAND (Salland/Overijssel)

INSCHRIJFFORMULIER (VOLLEDIG INVULLEN)

JA, ik wil/wij willen reserveren voor deze tuinenreis

Voor- en achternaam Voor- en achternaam

Adres Adres

Postc/woonplaats Postc/woonplaats

Geboortedatum Geboortedatum

Emailadres Emailadres

Telefoonnr privé Telefoonnr privé

Telefoonnr mobiel Telefoonnr mobiel

Paspoort of ID-kaart          O paspoort        O   ID-kaart Paspoort of ID-kaart          O paspoort        O   ID-kaart

Nummer Nummer

Nationaliteit Nationaliteit

Achternaam (dus bij 

vrouwen de 

meisjesnaam)

Achternaam (dus bij 

vrouwen de 

meisjesnaam)

1e voornaam 1e voornaam

Vervaldatum Vervaldatum

Plaats uitgifte Plaats uitgifte

Voor- en achternaam Voor- en achternaam

Tel. Nr. (bij voorkeur 

mobiel)

Tel. Nr. (bij voorkeur 

mobiel)

De opgegeven persoon/personen schrijft/schrijven in voor de reissom (€475,-p.p. – toeslag 1pk €49). 

Een aanbetaling is niet nodig. Indien de reis door gaat betaal ik de hoofdsom in één keer op rekening NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat 

onder vermelding van "tuinenreis 2021".

BETALING

Bovenstaande persoon wenst:

□     reisverzekering voor de duur van de reis

□     annuleringsverzekering voor de duur van de reis

□     geen verzekeringen; regel ik zelf

AANVULLENDE ZAKEN (dieetwensen; wagenziekte e.d.)

HANDTEKENING

AANVULLENDE ZAKEN (dieetwensen; wagenziekte e.d.)

HANDTEKENING

VERZEKERINGEN (aankruisen wat van toepassing is)

Bovenstaande persoon wenst:

□     reisverzekering voor de duur van de reis

□     annuleringsverzekering voor de duur van de reis

□     geen verzekeringen; regel ik zelf

GEGEVENS DEELNEMER 2

GEGEVENS REISDOCUMENT (invullen zoals op document staat)

GEGEVENS  CALAMITEIT (belangrijk als contactpersoon in Nederland bij 

calamiteit)

KAMER/BEDDEN (aankruisen wat van toepassing is)

□     Deelnemers 1 en 2 reizen met elkaar; 

        samen op één kamer en hebben voorkeur voor:

        □   double (1 bed voor 2 personen)

        □   twin (2 losse bedden)

□     persoon reist alleen en wil:

        □   een éénpersoonskamer

        □   samen op een kamer met:

VERZEKERINGEN (aankruisen wat van toepassing is)

GEGEVENS DEELNEMER 1

GEGEVENS REISDOCUMENT (invullen zoals op document staat)

KAMER/BEDDEN (aankruisen wat van toepassing is)

□     Deelnemers 1 en 2 reizen met elkaar; 

        samen op één kamer en hebben voorkeur voor:

        □   double (1 bed voor 2 personen)

        □   twin (2 losse bedden)

□     persoon reist alleen en wil:

        □   een éénpersoonskamer

        □   samen op een kamer met:

GEGEVENS  CALAMITEIT (belangrijk als contactpersoon in Nederland bij 

calamiteit)


