OPDRACHTFORMULIER thema en flexibele weekenden
Achternaam
Voornaam

jongen / meisje *

Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres voor correspondentie
Hoe wordt de activiteit betaald

PGB / ZIN / WLZ / u betaald zelf / anders

Eventuele bijzonderheden

(*) graag omcirkelen wat van toepassing is
Themaweekenden

Flexibele (losse) weekenden

O

11 – 13 okt. 2019

indoor actie / escape room

ZANDVOORT

EEMHOF

O

08 – 10 nov. 2019

ski / snowboard

O

13 – 15 dec. 2019

warm-koud

O
O
O
O

O
O
O
O

Kosten per weekend bedragen € 588,00 + € 15,00 eigen bijdrage
voor niet aan zorg gerelateerde kosten.

13 – 15 september 2019
11 – 13 oktober 2019
08 – 10 november 2019
06 – 08 december 2019

30 aug – 01 sept. 2019
27 – 29 september 2019
25 – 27 oktober 2019
22 – 24 november 2019

O 17 – 19 januari 2020
O 14 – 16 februari 2020

O 3 – 5 januari 2020
O 31 jan, 1 en 2 feb 2020

Kosten per weekend bedragen
€ 588,00

Kosten per weekend bedragen
€ 588,00.

Opstapplaats (indien van toepassing)
O De Bilt

O Almere

O Eindhoven

O Rotterdam

O Zwolle

O Amsterdam

BeActive brengt geen vervoerskosten in rekening, maar rekent hiervoor 2 uur extra begeleiding voor. Dit komt neer op 2x €45,00 = €90,00. Vervoer
vanaf huis kan eventueel ook. De extra tijd wordt dan doorberekend. De kosten hiervoor liggen aanzienlijk hoger.

BeActive maakt tijdens activiteiten foto’s. Zo kunt u o.a. na afloop zien wat uw kind beleefd heeft. De foto’s worden dan op onze
internetsite gezet. Ook kunnen ze eventueel gebruikt worden voor het maken van promotiemateriaal.

Ik heb hier WEL / GEEN bezwaar tegen.

(indien WEL, dan worden er geen foto’s van uw kind gemaakt).

Ondertekend te …………….………… op ……………….………………
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: …………………..….……
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.
Deze zijn te vinden op onze website www.123beactive.nl.
Formulier opsturen naar: BeActive B.V., Randstad 21 nr. 49, 1314 BH Almere
Een formulier inscannen/fotograferen en mailen kan ook naar info@123beactive.nl.
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