Aanmeldingsformulier Holland-Koor D.V. oktober 2018
Ondergetekende(n) wenst/wensen zich in te schrijven voor één van onderstaande reizen:
9-daagse beginnersreis van vrijdag 5 t/m zaterdag 13 oktober
11-daagse beginnersreis van vrijdag 5 t/m maandag 15 oktober
11-daagse beginnersreis met verlenging Netanya van vrijdag 5 t/m donderdag 18 oktober
11-daagse beginnersreis met verlenging Jeruzalem van vrijdag 5 t/m donderdag 18 oktober
13-daagse herhalersreis van donderdag 4 t/m dinsdag 16 oktober
14-daagse Jordanië-Israëlreis van dinsdag 2 t/m maandag 15 oktober
De 11-daagse reizen vertrekken vanaf Eindhoven
Reist u samen als echtpaar of met een vriendin of vriend, vul dan svp één formulier in!
Vermeld uw naam, zoals vermeld staat in uw paspoort! (Dames alleen meisjesnaam)
e

e

1 deelne(e)m(st)er

2 deelne(e)m(st)er

dhr/mevr*

dhr/mevr*

ja/nee* nr:

jan/nee* nr:

ja/nee*
dhr/mevr*

ja/nee*
dhr/mevr*

Familienaam (conform paspoort)
Officiële eerste voornaam (conform paspoort)
Paspoortnummer
Paspoort geldig tot
Roepnaam
Geboortedatum
Ik ben lid/supporter van het koor
Ik ben sopraan/ alt / tenor / bas
Adres
Postcode - Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Email adres
Naam thuisblijver
Noodtelefoonnummer thuisblijver
Ik wens een 1-persoonskamer (met toeslag)
Ik wil een 2-persoonkamer delen met
vult u hier niemand in dan wordt u automatisch
belast voor een 1 persoonskamer.

Wilt u met bepaalde koorleden en/of supporters in hetzelfde vliegtuig en bus ingedeeld worden, vermeldt dan op een apart
schrijven hun naam, lidnummer en woonplaats en voeg dit bij dit inschrijfformulier. Uiteraard kan dit alleen als deze persoon
dezelfde reis heeft gekozen als uzelf. We kunnen géén garantie geven.
Eventuele dieetomschrijving
Indien u medicijnen gebruikt, welke
Eventuele bijzonderheden

=>Ik wens wel/geen* annuleringsverzekering à 6% van de reissom + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting
=>Ik wens wel/geen* reisverzekering à € 3,- per persoon per dag + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting
1e deelne(e)m(st)er
e

2 deelne(e)m(st)er

plaats en datum

handtekening

plaats en datum

handtekening

Dit formulier, mét kopie van paspoort (minimaal geldig tot 19 april 2019) invullen en ondertekenen en vervolgens vóór 15
februari 2018 afgeven op een van onze repetities. Opsturen mag uiteraard ook naar Holland Koor, Postbus 279, 3860 AG Nijkerk.
* svp doorhalen wat niet van toepassing is
Deze reis wordt namens het Holland Koor uitgevoerd door touroperator Isropa, aangesloten bij ANVR en SGR. Op deze reis zijn de ANVRConsumentenvoorwaarden van toepassing, deze kunt u opvragen bij: Isropa, Tel: 088-1900144. Email: groepsreizen@isropa.nl

