Seniorenwerking Gewest Londerzeel

Inschrijvingsformulier voor de vakantieweek in
Slovenië , de julische alpen, 13/09/20 tot 19/09/20
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van het voorschot.
 Vol pension van 13/09/2020 avondmaal tot 19/09/2020 ontbijt.
 Prijs:
van 25 tot 30 deelnemers 950 €/per persoon
Van 31 tot 35 deelnemers 890 €/per persoon
Van 36 tot 40 deelnemers 850 €/per persoon
Van 41 tot 45 deelnemers 820 €/per persoon
Van 46 tot 49 deelnemers 800 €/per persoon
 Toeslag eenpersoonskamer: 125 €
 prijs p/p (incl. verzekering, inkomgelden en fooien voor chauffeur
en gids);
Ondergetekende, lid van de Landelijke Gilden, seniorenwerking van het
gewest Londerzeel.
De gevraagde gegevens dienen identiek te zijn
zoals vermeld op de identiteitskaart.
Naam:
Adres:

…………………………………………………………..
……………………………………………………………

Geboortedatum:……………… K.I. nr. …………………………….
GSM: …………………

Mailadres:…………………………………………

Gegevens echtgeno(o)t(e) of eventuele kamergeno(o)t(e) :
Naam: ……………………………………
Geboortedatum:………………

K.I. nr. …………………………….

Schrijft in met: ………(*) Schrappen wat niet van toepassing is
(*) 2 personen op basis van 2 persoonskamer
(*) 1 persoon op basis van 1 persoonskamer en zal de daarbij horende toeslag
vereffenen bij de betaling van het saldo.
En zal de volgende deelnamekosten per persoon betalen:
- 300 € voorschot op de rekening van de seniorenwerking, Rekeningnummer
seniorenwerking: IBAN BE61 7341 4222 2217 BIC KREDBEBB.
- Saldo ten laatste op 1 augustus 2019
Datum: …………………….. handtekening:…………………………


P/A Charline Verrijken, verantwoordelijke reizen – Gildenstraat 13 londerzeel

– 052-30 15 85 – GSM 0496 78 54 28, charllineverrijken@gmail.com
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