USA - Oldtimer Tractoren
do.17 t/m ma. 28 sept.2020 – Opgaveformulier USA 2020
Deelnemer 1 (m/v)

Deelnemer 2 (m/v) (mits zelfde adres)

Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Mobiele telefoon
E-mail
Als u eerder met HMT Reizen / Trekkerskieken op reis bent geweest hoeft u niet opnieuw een kopie van uw paspoort
op te sturen. Anders ontvangen we graag uw kopie paspoort met dit opgave formulier. Is uw paspoort verlopen?
Stuur dan nu daarvan een kopie en uiterlijk een maand voor vertrek de kopie van het geldige paspoort.
MEDISCH: Welke thuisblijvers kunnen we in geval van nood bellen?
Naam _____________________________ M/V (mobiel) telefoonnummer
_________________________________
Heeft u dieetwensen
_________________________________
Heeft u een medische indicatie
_________________________________
(denk aan hartklachten, vallende ziekte enz.) waar u graag wilt dat wij daarvan op de hoogte zijn?
Bent u in het bezit van een BHV-diploma
JA/NEE
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 u dan hier uw gegevens:
Naam verzekeringsmaatschappij ______________________________________ Polisnummer ____________________
Telefoonnummer verzekeringsmaatschappij ____________________________
VERTALINGEN
0 Ja, ik versta Engels

0 Ik wil graag tijdens de rondleidingen vertaling naar het Nederlands

KAMERS: Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet. Uw kamerwens:
0 standaard 2 personen op een kamer met vrijstaande eenpersoonsbedden *)
0 standaard 2 personen op een kamer één 2-persoonsbed *)
0 eigen éénpersoonskamer (meerprijs)
*) ik wil graag samen op de kamer met __________________________________________

Prijs per persoon

Aantal

Totaalprijs

Reissom (Bereken hier uw totale reissom):
USA Oldtimer Tractoren
Toeslag éénpersoonskamer
Excursie Radarboot
Regel s.v.p. een reisverzekering *)
Regel s.v.p. een annuleringsverzekering *)

€ 3.275,=
€ 620,=
€
26,=
€
54,50
€ 315,=

€
€
€
€
€
€
Totale reissom:
*) Voor buitenlandse deelnemers kunnen wij helaas geen reis- en annuleringsverzekering afsluiten. U kunt zelf
een goedkopere reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten bij bijv. Univé. De reissom is inclusief retourvlucht
USA, vervoer in USA, alle hotelovernachtingen met ontbijt in een goed hotel (prijs o.b.v. overnachting in een
tweepersoons kamer met gescheiden bedden), lunches en diners (m.u.v. de lunches op beide Fair dagen, de
avondmaaltijd in Springfield en op de luchthaven op de laatste dag), alle excursies volgens het reisprogramma en
ervaren Nederlandstalige reisbegeleiding. Exclusief: persoonlijke uitgaven en exclusief reis- en
annuleringsverzekering. De reissom is vastgesteld op basis van de Amerikaanse dollar koers 1,10 (koers dec
2019). Koerswijzigingen zullen worden verrekend conform de voorwaarden.
Wij verzoeken om een eerste aanbetaling van € 750,= op banknummer 1380.87.385 t.n.v. Trekkerskieken onder
vermelding van HMT USA ’20 / BIC: RABONL2U / IBAN: NL 50 RABO 0138 0873 85. Als het ingevulde opgaveformulier en
de eerste betaling is ontvangen, is uw deelname 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 kunt u dan alleen nog
annuleren wanneer dit onder uw annuleringsverzekering valt.
INFO MIDDAG: ca 3 weken voor vertrek zal er een informatie middag voor alle deelnemers worden
georganiseerd. Daar ontvangt u alle benodigde reis informatie.
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 app
een foto van het formulier via WhatsApp naar Jan Kettelarij, 06-53832195.
Telefoon kantoor ma-vr 08-16.30 uur 0571-270415. Anne-Marie Koetsruiter:06-1195 5999.
De reis is onder voorbehoud van vertrek, genoemde reisdata en reisprogramma.

