Nederland – Rondreis Nederland
di.14 t/m za.18 april 2020 – Opgaveformulier
Deelnemer 1

m/v

Deelnemer 2 (mits zelfde adres)

Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Mobiel telefoonnummer
E-mail

m/v

HMT lid: JA / NEE

Gaat u voor het eerst mee dan ontvangen we graag een kopie van uw legitimatie bij dit opgaveformulier. Bent u eerder
mee geweest dan hoeft u niet opnieuw een kopie van uw paspoort op te sturen. Is uw paspoort verlopen? Stuur dan
alvast een kopie van uw verlopen legitimatie en uiterlijk een maand voor vertrek de kopie van uw geldige legitimatie.
MEDISCH / GEZONDHEID - Welke thuisblijvers kunnen we in geval van nood bellen:
Naam __________________________ m/v (mobiel) telefoonnr. ________________________________________________
Heeft u dieetwensen _________________________Heeft u een medische indicatie _____________________________
(denk aan hartklachten, vallende ziekte enz.) waarvan u graag wilt dat wij daarvan op de hoogte zijn? Bent u in het
bezit van een BHV-diploma? ja/nee EETVOORKEUR : varkensvlees/rundvlees/gevogelte/vis /veganistisch
BUSWENSEN – Opstapplaatsen: 0 Sevenum 0 Berkel-Enschot 0 ……………..………….
Zitplaatsvoorkeur in de bus ___________________________________ (geen voorkeur = dagelijks plek door schuiven)
Met wie reist u samen _____________________________________________________________________________________
REISVERZEKERING De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Maar als u met ons meegaat, is het
wel verplicht dat u een reisverzekering heeft afgesloten. Heeft u zelf een doorlopende reisverzekering, vermeldt
dan hier uw gegevens: Naam verzekeringsmaatschappij _____________________________________________________
Polisnummer ____________________________ Telefoonnummer verzekeringsmaatschappij________________________
KAMERS - Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet. Uw kamerwens:
0 standaard 2 perskamer met 2 vrijstaande eenpersoonsbedden 0 standaard 2-perskamer met één 2-persoonsbed
0 ik wil graag samen op de kamer met __________________________________ 0 ik wil graag een 1-persoonskamer
Reissom (Bereken hier uw eigen reissom):
Reis HMT Nederland 14 t/m 18 april 2020
Toeslag éénpersoonskamer
Nacht voor vertrek, hotel overnachting 1 of 2-persoonsgebruik incl. ontbijt
Regel s.v.p. een reisverzekering *)
Regel s.v.p. een annuleringsverzekering *)

Totale reissom:

Aantal
€ 845,00
€ 204,50
€ 97,50
€ 15,50
€ 77,50

€
€
€
€
€

€

*) Voor deelnemers buiten Nederland en België kunnen wij helaas geen reis- en annuleringsverzekering afsluiten. U
kunt ook zelf een goedkopere reis- en/of annulerings- verzekering afsluiten bij bijvoorbeeld Univé. Inclusief: vervoer
vanaf opstapplaatsen in luxe touringcar, hotelovernachtingen op basis van een 2-persoonskamer (met gescheiden
bedden). Er geldt een toeslag voor een 1-persoonskamer. De reissom is verder incl. ontbijt, lunches en diners, koffie en
thee in de bus, excursiegelden en ervaren reisbegeleiding door Anne-Marie Koetsruiter. Exclusief: reis- en
annuleringsverzekering, persoonlijke uitgaven en exclusief drankjes bij de diners.
Wij verzoeken om een eerste aanbetaling van € 250,=. Als het ingevulde opgaveformulier en de eerste betaling
(BIC: RABONL2U/IBAN: NL 50 RABO 0138 0873 85 t.n.v. Trekkerskieken onder vermelding van HMT Nederland
2020) is ontvangen, is uw Nederland-opgave definitief. Het restant uiterlijk 6 weken voor vertrek. U ontvangt van
ons een schriftelijke bevestiging van deelname via e-mail of post. Annulering is vanaf dat moment alleen nog
mogelijk volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd op onze website. Helaas is het zo dat u dan alleen
nog kunt annuleren wanneer dit onder uw annuleringsverzekering valt. Bent u als HMT-er sinds 2013 al eerder met
ons mee geweest, dan heeft u tot 15-1-2020 voorrang op andere leden. Ook niet-leden van de HMT zijn welkom.
BRIEF VOOR VERTREK Ongeveer twee weken voor vertrek ontvangt u een ‘Brief voor Vertrek’ waarin alle
opstapplaatsen, vertrektijden etc. vermeld zijn.
0

Ik ga akkoord met de ‘algemene voorwaarden en reiswijze’ van Trekkerskieken.nl

Datum __________________________

Handtekening: _________________________________________

SVP dit formulier retour sturen naar: HMT Reizen, Zonnenbergstraat 10, 7384 DM Wilp
Of maak een foto en stuur deze via WhatsApp naar deelnemersadministratie Jan Kettelarij 06-53832195.
Voor meer info over de reis bel reisleider Anne-Marie Koetsruiter 06-11955999 (noz).
(T) 0571-270415 (ma+di+do: 8.30u t/m 15u) - (E) info@hmtreizen.nl - (W) www.hmtklep.nl
De reis is onder voorbehoud van vertrek, genoemde reisdata en reisprogramma.

