NIET INVULLEN DOOR
AANVRAGER
Relatienummer:

INSCHRIJFFORMULIER
Tracks Plus reizen

Datum ontvangen:
Datum factuur:
Boeking -/factuurnummer

Uitleg bij inschrijving: Keuzevakjes aankruisen.
Ik schrijf mij in voor de volgende reis:
keus
bestemming

1e
2e

periode
van

reiscode
t/m



N.B. De reiscode is te vinden bij de beschrijving van de reis in de brochure of op de website.
Opstapplaats (zie de opstapmogelijkheden in de reisbrochure bij de aangevraagde reis):
Ik wil gebruik maken van de haal-/brengservice:  Ja,  halen

 brengen

Ik heb over Tracks Plus reizen gehoord via:  een advertentie  internet  anders, namelijk:

Ik wil gebruikmaken van de annuleringsregeling van Tracks Plus reizen

 ja  nee

Ik wil een reisverzekering via Tracks Plus reizen afsluiten

 ja  nee

Ik wil een eenpersoonskamer indien beschikbaar (met toeslag, alleen bij hotelreizen)

 ja  nee

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam
Officiële voornamen volgens paspoort/ID- kaart:
Geboortedatum:

-

-

 M

 V

Adres
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:

GSM-nummer:

E-mailadres
IBAN-nummer bank:

GEGEVENS CONTACTPERSOON (Familie)
Naam:
Telefoonnummers:
E-mailadres:
Welk telefoonnummer is gedurende de geboekte reis 24 uur per dag bereikbaar?:

GEGEVENS REISDEELNEMER:
Volgt u een bepaald dieet?

 ja  nee

BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN
Maakt u gebruik van een rollator?

 ja  nee

Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Bij het verstrekken van onjuiste en/of
onvolledige informatie behoudt Tracks Plus reizen zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan een reis.
Ondergetekende verklaart dat zij de gegevens naar waarheid hebben ingevuld en dat zij akkoord gaan met de reis- en
boekingsvoorwaarden en algemene informatie zoals vermeld in de brochure van Tracks Plus reizen.
Handtekening vakantiedeelnemer

Datum:
Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen,sturen we u een reserveringsbevestiging/factuur. Pas wanneer u deze
bevestiging/factuur heeft ontvangen, kunt u uw aanbetaling overmaken.
Dit formulier opsturen naar:
Tracks Plus Reizen
Postbus 31 , 2360 AA Warmond
E- mail: info@tracksplusreizen.nl
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet door Tracks Plus reizen in behandeling genomen!

