Markant Interregioreis Provincie Antwerpen

Inschrijving MARKANTREIS
OMAN
22 tot 29 maart 2020
8 tot 15 november 2020
in samenwerking met City Trip Travel bvba (A 6259)

DEELNEEMSTER 1
Naam:
Voornaam (zoals op identiteitskaart vermeld!):
Geboortedatum:

/

/

Straat:

Huisnummer:

Postcode en gemeente:
Telefoonnummer:

GSM nummer:

E-mail adres:
Lidnummer Markant:
Levensgezel van een Markantlid

geen lid van Markant
wenst lid te worden van Markant

DEELNEMER/DEELNEEMSTER: 2
Naam:
Voornaam (zoals op identiteitskaart vermeld!):
Geboortedatum:

/

/

Straat:

Huisnummer:

Postcode en gemeente:
Telefoonnummer:

GSM nummer:

E-mail adres:
Lidnummer Markant:
Levensgezel van een Markantlid

geen lid van Markant
wenst lid te worden van Markant

KAMERKEUZE:
 2-persoonskamer € 2349 * per Markantlid, of haar levensgezel.
 Eenpersoonskamer € 2748 * per Markantlid, of haar levensgezel.
 Als niet-lid betaal ik een meerprijs van € 100,00 per persoon.
FACULTATIEVE VERZEKERING:
 Annulatie- en bijstandsverzekering samen: 7% op de totale reissom
 Bijstandsverzekering afzonderlijk: 5 € per dag
 Annulatieverzekering afzonderlijk: 5,5% op de totale reissom
VOEDSEL ALLERGIE WAAR (INDIEN MOGELIJK) DIENT REKENING MEE GEHOUDEN WORDEN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Markant Interregioreis Provincie Antwerpen
P.a. Yvette Serneels
Jan Schoonjansstraat 15/103 2800 Mechelen
Tel: 015 52 07 41 gsm: 0475 54 46 07 markantreis@telenet.be
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Markant Interregioreis Provincie Antwerpen

Inschrijving MARKANTREIS
OMAN
22 tot 29 maart 2020
8 tot 15 november 2020
in samenwerking met City Trip Travel bvba (A 6259)

INSCHRIJVEN:
Het inschrijvingsformulier dient ingevuld teruggestuurd te worden naar de Markant begeleidster: Yvette
Serneels, Jan Schoonjansstraat 15/103 te 2800 Mechelen of markantreis@telenet.be Na ontvangst van dit
inschrijvingsformulier bezorgen we u de nodige info betreffende het verdere verloop van uw inschrijving.
Ondergetekende, inschrijver, verklaart een exemplaar van het programma ontvangen te hebben en verklaart
kennis genomen te hebben van de voorwaarden zoals vermeld op het programma en deze beschreven op
http://ctt.be/algemene-verkoopsvoorwaarden. De algemene reisvoorwaarden van de vzw
geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden. Dit
reisaanbod vormt een geheel. Elke individuele afwijking van het programma is op kosten van de deelnemer.
GOED OM WETEN:
Door onvoorziene omstandigheden kan de volgorde van de bezoeken gewijzigd worden, de inhoud van het
programma blijft echter behouden;
Vereiste documenten: een internationale reispas, 6 maand nà retourdag geldig
PRIVACY:
Tijdens onze reis naar OMAN zullen er sfeerfoto's genomen worden. Elke deelnemer aan de Markantreis
verklaart zich er mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor (beeld)verslag, onze
nieuwsbrief of op onze website of facebookpagina. Als vereniging denken we sowieso na dat we geen
compromitterende beelden van onze deelnemers publiceren.
Om deelnemers toe te laten onderling vervoersafspraken (bv naar de luchthaven) te maken zal Markant
Interregio reis het door u opgegeven e-mailadres en uw woonplaats met de deelnemers delen.
In het kader van de GDPR regelgeving kan elke deelnemer op elk van deze twee punten terugkomen door dit
schriftelijk te melden via markantreis@telenet.be.
OPMERKINGEN:

Voor akkoord

Datum:

* Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de
leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of luchthaventaksverhoging en berekend op een deelname van
20 personen. De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke
toestanden.
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