OPDRACHTFORMULIER Suriname 2019
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

Deelname aan
O

Activiteit in Suriname
Vertrek:
Terug:
Kosten algemeen:
Overige kosten:

05 of 07 november
20 november
€ 2450,00
€75,00 eigen bijdrage

Specifieke bepaling/vrijwaring mbt het plaatselijke vervoer:
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan, dat u goed bent geïnformeerd over de manier waarop het vervoer
ter plekke is geregeld. Dit gaat zoals de lokale mensen ook vervoerd worden en is zowel in de regelgeving als in de
uitvoering geheel anders dan wij in Nederland gewend zijn. De begeleiders zullen ter plaatse er alles aan doen, om het
vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zowel de organisatie als de begeleiders kunnen echter niet verantwoordelijk
gehouden worden voor ongelukken van de vervoerders. Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier gaat u met
deze extra bepaling akkoord.
Extra bepalingen:
 Er gelden voor deze reis andere annuleringsvoorwaarden dan gemeld in de algemene voorwaarden:
- Annulering tot 8 weken voor de reis  te betalen € 500,00
- Annulering tot 4 weken voor de reis  te betalen € 1.500,00
- Annulering tot 3 weken voor de reis  te betalen € 2.000,00
- Annulering tot 1 week voor de reis 
te betalen € 2.250,00
 Een uitgebreide reisverzekering met werelddekking is verplicht. Onder de reisverzekering moeten ook de
repatriëringskosten vallen.
 De activiteit wordt georganiseerd door BeActive Specials b.v..
Dit is een dochteronderneming van BeActive b.v..

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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