Aanmeldingsformulier

DANS en PERCUSSIEREIS naar GUINEE

8 T/M 22 JANUARI 2017

Volledig ingevuld (3 pagina’s) en ondertekend , met kopie van paspoort sturen naar:
(houd zelf een kopie):
Astrid Soumah
Van Schendelstraat 84
9721 GZ GRONINGEN
Ik wil graag deelnemen aan (aankruisen wat van toepassing is):
danslessen
óf
percussielessen
Ik heb van deze reis gehoord

flyer, waar?:
website
via:

Persoonsgegevens (volledige voornamen overeenkomstig met paspoort!):
Achternaam:

Man/Vrouw

Voornamen:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E.mail:

Contactpersoon thuis:
Naam:
Telefoonnummer:
Ik ga akkoord met de wijze van betaling.
Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden. (zie kosten en algemene voorwaarden!)
Ik ben geheel verantwoordelijk voor mijzelf. Voor verlies, beschadiging of letsel van personen of
eigendommen is de organisatie niet verantwoordelijk.
Plaats en datum:

Handtekening:
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KOSTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Wijze van betaling
Na aanmelding dien je binnen twee weken een aanbetaling te doen van € 400. Vanaf dat moment is de
aanmelding definitief. Het overige bedrag (€ 445) dient vóór 1 november 2016 op onderstaand
rekeningnummer te zijn overgemaakt. Aanmeldingen na 1 november 2016 dienen in één keer het totale
bedrag van € 895,- over te maken.

ING Rekeningnummer NL 91 ING B 0700 24 55 53,
op naam van Astrid Rijken
Onder vermelding van WONTANARA GUINEE 2017
Reis- en annuleringsverzekering
Omdat wij in geval van een calamiteit onze deelnemers optimaal bijstand moeten kunnen verlenen,
en daarvoor een beroep moeten doen op een alarmcentrale, is het afsluiten van een reisverzekering
voor al onze reizen verplicht. In situaties van acute nood zal de organisatie haar uiterste best doen
een rol van betekenis te spelen, echter hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering raden wij je sterk aan. Deze dekt de kosten wanneer
een reis van te voren geannuleerd of onderbroken moet worden door bijvoorbeeld ziekte. Daarnaast
is het mogelijk ook een annuleringsverzekering afsluiten op overige door jou gemaakte kosten
(verblijf en activiteitskosten).
Een annuleringsverzekering moet je binnen 7 dagen na boeking afsluiten!
De annuleringsregeling:
Je kunt je inschrijving via een aangetekende brief annuleren en opsturen naar ons contactadres. Als
annuleringsdatum geldt de datum op de brief.
Let op! De administratiekosten (€ 35,-) worden nooit gerestitueerd, ook niet als de organisatie
besluit de reis vanwege omstandigheden te annuleren.
De kosten bedragen per persoon per annulering:
*
na inschrijving:
*
tussen 14 en 10 weken voor vertrek:
*
tussen 10 en 6 weken voor vertrek:
*
binnen 6 weken voor vertrek:
Deze regeling is niet operationeel bij lokale calamiteiten.

€ 35,30% van de totale reissom
50% van de totale reissom
100% van de totale reissom

De organisatie is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of schade geleden door veranderde
vervoersschema's of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden,
mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de
gevolgen redelijkerwijs niet vermeden konden worden.
__________________________________________________________________
Overige opmerkingen:
Ik reis samen met
Let op! Ieder moet een eigen aanmeldingsformulier invullen!
één-persoonskamer (toeslag € 280,-)
djembe huur € 20,- (2,50 per lesdag)
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(naam medereiziger)

Bijzondere wensen: (vegetarisch, wel/geen vis, andere dieetwensen)

Vertel kort iets over je achtergrond, je dans en percussie ervaring, je niveau en van welke docenten je
les hebt gehad.

Mijn motivatie om aan deze reis deel te nemen:

Bedankt voor het invullen en tot ziens in Guinee!!
Wontanara
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