OPDRACHTFORMULIER kerst en voorjaarsvakantie 2019/2020
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 betaalt zelf / anders

Eventuele bijzonderheden

(*) graag omcirkelen wat van toepassing is
KERSTVAKANTIE 2019

VOORJAARSVAKANTIE 2020

Programma en data:

Programma 5 dagen

O

Sneeuw week Duitsland
Kosten € 960,30 + € 35,00 eigen bijdrage
Data 26 t/m 30 december 2019

Data
O Week 8 (17-21 feb)
O Week 9 (24 feb-28 feb)

O

Eemhof
Kosten € 910,80 + € 10,00 eigen bijdrage
Data 27 t/m 30 december 2019

Keuze
O Eemhof
€ 910,80 + € 10,00
O Sneeuwweek Duitsland
€ 960,30 + € 35,00

Belangrijk voor sneeuwweek:
- Verplichte reisverzekering met buitensportdekking
- Deelnemers moeten beschikken over geldig IDbewijs of paspoort.

Programma 10 dagen
Leeftijd 16 – 26 jaar
Data
O Week 8 (14-23 feb)
O Week 9 (21 feb-1 maart)
Keuze
O Sneeuwweek
Oostenrijk/Frankrijk
€ 1.663,20 + € 95,00

Op de sneeuw week:
O
wil ik skiën
O
wil ik snowboarden
O
wil ik sleeën
Opstapplaats sneeuw week Feldberg
(geen extra kosten)

Opstapplaatsen De Eemhof
(Kosten € 90,00)
ZWOLLE / ALMERE / DE BILT / EINDHOVEN
ROTTERDAM / AMSTERDAM / DEN BOSCH

ZWOLLE / ALMERE / DE BILT / EINDHOVEN

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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