HMT – Engeland 2020
di.12 t/m ma.18 mei 2020 - Opgaveformulier
Deelnemer 1
m/v
Deelnemer 2 m/v (mits zelfde adres)
Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Mobiele telefoonnr
E-mail
Gaat u voor het eerst mee dan ontvangen we graag een kopie van uw paspoort 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 paspoort en uiterlijk een maand voor vertrek de kopie van uw 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.) waarvan
u graag wilt dat wij daarvan op de hoogte zijn? __________________ Bent u in het bezit van een BHV-diploma JA/NEE
OPSTAPPLAATS HEENREIS
Ik wil opstappen in
0 Sevenum (13:10u) 0 Nijmegen/Lent (14:35u) 0 Gorinchem (15:40u) 0 Hoek van Holland (17:00u) 0 _________________
Genoemde plaatsen zijn suggesties. Bij minder dan 5 personen vervalt de opstapplaats.
Heeft u een zitplaatsvoorkeur in de bus ______________________ Met wie reist u samen ________________________
UITSTAPPLAATS TERUGREIS Ik wil uitstappen in
0 Van der Valk Princeville (18:45u) 0 Gorinchem (19:25u) 0 Nijmegen/Lent (20:40u) 0 Sevenum (21:55u) 0 _________________
REISVERZEKERING De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering. Maar als u met ons meegaat, is het wel verplicht
dat u een reisverzekering heeft afgesloten. Hebt 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 eigen éénpersoonskamer (zie meerprijs in tabel)
0 standaard 2 of 3 personen op een kamer met vrijstaande eenpersoonsbedden *)
0 standaard 2 personen op een kamer één 2-persoonsbed *)
0 Ik ben >65 jaar en wil graag een beneden bed (van het stapelbed) tijdens de bootovertocht toegewezen krijgen.
*) 0 ik wil graag samen op de kamer/hut met ______________________
Reissom (Bereken hier je eigen reissom):

Aantal

Reis HMT UK 12 t/m 18 mei 2020
€ 1.225,00
€
Toeslag extra beenruimte bus
€
89,50
€
Toeslag éénpersoons binnenhut bootovernachting
€
23,50
€
Toeslag per persoon tweepersoonsbed (buiten)hut bootovernachting
€
49,50
€
Toeslag per persoon Comfort-(buiten)hut met 2 éénpersoonsbedden
€
28,00
€
gelijkvloers *)
Toeslag éénpersoonskamer hotelovernachting
€ 192,50
€
Regel s.v.p. een reisverzekering **)
€
17,50
€
Regel s.v.p. een annuleringsverzekering **)
€
80,75
€
Toeslag alternatieve excursie dag 6 Brooklands Museum ***)
€
25,50
€
Toeslag alternatieve excursie dag 6 Hampton Court Palace ***)
€
31,50
€
Totale reissom:
€
**) Voor buitenlandse deelnemers kunnen wij helaas geen reis- en annuleringsverzekering afsluiten. U kunt zelf een goedkopere
reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten bij bijvoorbeeld Univé. ***) Bij minimaal 14 deelnemers gaat deze excursie door.
De reissom is inclusief: vervoer, heen- en terugreis per boot, bootovernachting op heenreis o.b.v. binnenhut met 2 éénpersoons
stapelbedden en ontbijt aan wal, 5 hotelovernachtingen op basis van 2- of 3-persoonskamer (met gescheiden bedden) met
ontbijt, lunch en diner, entree voor alle excursies en Nederlandstalige ervaren reisleiding. Exclusief: lunch op de
evenementdag, reis- en annuleringsverzekering en overige persoonlijke uitgaven.
Wij verzoeken om een 1e aanbetaling van € 250,=. Als het ingevulde opgaveformulier en de eerste betaling van € 250,= (BIC:
RABONL2U/IBAN: NL 50 RABO 0138 0873 85 t.n.v. Trekkerskieken onder vermelding van “HMT UK 2020”) is ontvangen, is uw
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. BRIEF VOOR VERTREK: Uiterlijk 3 weken voor vertrek ontvangt u de ‘Brief voor Vertrek’ met alle benodigde info.

AANWIJZINGEN TIJDENS DE RONDLEIDINGEN:
Wilt u vertaling van Engels naar Nederlands tijdens de rondleidingen: JA / NEE
0

Ik ga akkoord met de ‘algemene voorwaarden en reiswijze’ van Trekkerskieken.nl zoals vermeld op de website.

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.

