BEVESTIGINGSFORMULIER VOV REIZEN 2022
De ondergetekende bevestigt hierbij de telefonische aanmelding voor de volgende dag- of meerdaagse reizen
en verifieert de persoonlijke gegevens. Graag aankruisen welke reis van toepassing is.
DAGREIZEN

❒
❒

Dagreis 1

.....personen

24 mei 2022

Katwoude en Schoorl

€ 66,- p.p.

Dagreis 2 .....personen

22 juni 2022

Dagcruise Amsterdam

€ 79,50 p.p.

MEERDAAGSE REIZEN

❒
❒
❒

Meerdaagse 1 .....personen

9 juni t/m 17 juni 2022

Bus/treinreis Zwitserland €1099,- p.p. (1 pers. Kamer + €170)

Meerdaagse 2 .....personen

1 t/m 10 september 2022 Busreis Bloemenrivièra

Meerdaagse 3 .....personen

5 t/m 9 oktober 2022

€ 879,- p.p. (1 pers. Kamer + €170)

All Inclusive Bilstein Duitsland

€ 399,95 p.p.

Naam op paspoort reiziger 1:
Voorletters: 			Naam:
Naam op paspoort reiziger 2:
Voorletters: 			Naam:
Adres:
Postcode: 				Woonplaats:
Tel. thuis:

			

Mobiel: 06-

Tel. noodgeval:
Emailadres:
Opmerkingen: rollator / dieet / :
Opstapplaats (voor de dagreis):
Voor de meerdaagse reizen:
Eénpersoonskamer ❒ ja / ❒ nee
PolisNr. ziektekostenverzekering/ telnr. calamiteiten
PolisNr. Reisverzekering/ telnr. calamiteiten
BETALING DAGREIZEN: Ondergetekende heeft bij de telefonische boeking het volgende afgesproken:
Na boeking dient u binnen 2 weken het bevestigingsformulier in te leveren en het volledige bedrag van de betreffende dagreis uiterlijk 4
weken voor vertrek te betalen d.m.v. de factuur die u (via e-mail) van de VOV toegezonden krijgt. Uw boeking is definitief als wij uw ondertekende bevestigingsformulier ontvangen hebben!
Het is ondergetekende bekend dat er in de voorwaarden staat dat voor dagreizen bij annulering uwerzijds geen restitutie wordt gegeven.
Na uw telefonische aanmelding, (zie de betreffende reis), dient u dit bevestigingsformulier op te sturen (of af te geven) bij: VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
BETALING MEERDAAGSE REIZEN: Ondergetekende heeft bij de telefonische boeking het volgende afgesproken:
Na telefonische boeking dient u binnen 2 weken het bevestigingsformulier op te sturen naar (of af te geven bij) VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten. Uw boeking is definitief als wij uw ondertekende bevestigingsformulier ontvangen hebben!
Bij annulering uwerzijds zijn de annuleringskosten volgens de ANVR-voorwaarden; zie onze Reisvoorwaarden.
5 DAAGSE BUSREIS BILSTEIN: U ontvangt van ons twee facturen; één voor de aanbetaling ad. €100,00 die binnen twee weken betaald
moet worden. Voor het resterende bedrag ad. €299,95 krijgt u een aparte factuur, die uiterlijk 4 weken van te voren moet zijn betaald.
9 DAAGSE BUS/TREINREIS ZWITSERLAND: U ontvangt een factuur van KRAS-Reizen welke uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum moet
zijn voldaan.
10 DAAGSE REIS BLOEMENRIVIERA: U ontvangt een factuur van KRAS-Reizen welke uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum moet zijn
voldaan.

✃

NB: Wanneer een dag- of meerdaagse reis niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of een andere reden, zullen wij u dat zo
spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk mededelen.

Voorschoten,

2022.

Handtekening:

23

