Aanmeldingsformulier
Graag volledig en in blokletters invullen

Lees eerst de toelichting op de achterzijde

Onderstaande personen wensen deel te nemen aan de volgende reis:
Bestemming Oeganda
Reisdata 15-okt-20
t/m 25-okt-20
Organisator van deze reis is:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Kinderhulp Afrika
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Hoofddeelnemer
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum

Achternaam uit uw paspoort
Eerste voornaam (voluit invullen volgens paspoort)

Overige voorletters uit uw paspoort

Roepnaam
Straat
Postcode

Plaats

E-mailadres
Telefoon privé

Telefoon werk

Paspoortnummer

Vervaldatum paspoort

Gewenste kamer
Ik deel de kamer met deelnemer 2

1-pk

2-pk

ja

nee

Man

Vrouw

2-pk op indeling

Ik ga wel /niet mee op safari

Bijzonderheden / allergiën

Deelnemer 2
Geslacht

Geboortedatum

Achternaam uit uw paspoort
Eerste voornaam (voluit invullen volgens paspoort)

Overige voorletters uit uw paspoort

Roepnaam
Straat
Postcode

Plaats

E-mailadres
Telefoon privé

Telefoon werk

Paspoortnummer

Vervaldatum paspoort

Gewenste kamer
Ik deel de kamer met deelnemer 2

1-pk

2-pk

ja

nee

2-pk op indeling

Ik ga wel /niet mee op safari

Bijzonderheden / allergiën

Ondertekening door hoofddeelnemer
Ik verklaar akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen die voor deze reis van toepassing zijn:

Datum

Plaats
Dit formulier opsturen naar: Kinderhulp Afrika
Postbus 70
1430 AB Aalsmeer

Handtekening

TOELICHTING AANMELDINGSFORMULIER
Vult u het formulier alstublieft volledig en duidelijk met blokletters in. Wij hebben alle gegevens die wij
vragen ook daadwerkelijk nodig.

Hoofddeelnemer
De hoofddeelnemer houden wij aan als contactpersoon en wordt door ons verantwoordelijk gesteld voor
de betalingen. Op dit formulier moet de 1e voornaam voluit, plus de overige voorletters en de achternaam
gespeld zijn zoals in uw paspoort. Van gehuwde dames dient de achternaam op dit formulier te worden
ingevuld die ook in het paspoort staat. Dus staat in het paspoort Mevr. Jansen,
e.v. (echtgenote van) De Graaf, dan moet u beide namen op dit formulier invullen. Bij gehuwde dames
met uitsluitend een meisjesnaam in het paspoort dient deze meisjesnaam op dit formulier te staan.

Inschrijven met meer dan 2 personen
Indien u voor meer dan 2 personen wilt inschrijven verzoeken wij u een extra aanmeldingsformulier in
te vullen, hierop “hoofddeelnemer” te vervangen door “deelnemer 3” etc. We verzoeken u vervolgens
deze formulieren aan elkaar te nieten.

Gewenste kamer
Kruis aan van welke soort kamer u gebruik wenst te maken.
1. Eénpersoonskamer
1- persoonskamers zijn beperkt beschikbaar en
kennen een toeslag.
2. Tweepersoonskamer
3. Tweepersoonskamer op indeling
Indien u alleen reist en de kamer met een andere
reisgenoot wilt delen, kunt u voor deze optie kiezen. Wij
proberen u dan in te delen bij een andere deelnemer
van hetzelfde geslacht met dezelfde wens. Indien er
geen 2e persoon van hetzelfde geslacht is die een
kamer op indeling wenst, krijgt u een 1- persoonskamer
en wordt de 1- pk toeslag in rekening gebracht.

Diëten
Indien u gebruik maakt van een bepaald dieet kunnen wij daar maar in beperkte mate rekening mee
houden

Ondertekening
Het is noodzakelijk dat u het formulier ondertekent. U tekent ook voor uw eventuele reisgenoten.
Controleert u voor verzending het formulier nogmaals.

