INSCHRIJFFORMULIER

Inschrijfformulier voor
meerdaagse evenementen 2012
Inschrijven voor een meerdaags evenement van Le Champion kan alleen door het insturen van dit formulier.
Je betaling dient binnen veertien dagen op de rekening te zijn bijgeschreven. Voor deelname aan meerdere
evenementen kun je gebruik maken van een fotokopie van dit formulier.
Informatie over de reisvoorwaarden van Le Champion en verzekeringen vind je op de twee voorgaande pagina’s.

1. REISGEGEVENS
Naam van de reis

Vertrekdatum

Arrangement*

Wil kamer delen met

*alleen van toepassing bij meer keuzes bij één reis.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornamen

Roepnaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat+huisnr.

PC + woonplaats

Telefoon

Telefoon (mobiel)

Lidnummer

E-mail

(volgens paspoort)
(volgens paspoort)



(Svp wel invullen, tenzij je geen mailadres hebt)

3. AANBETALING
Hieronder dien je de bedragen in te vullen en op te tellen die in jouw situatie van toepassing zijn. De juiste bedragen staan vermeld op de
pagina waar de betreffende reis staat aangekondigd.

Aanbetaling leden

€

(A)

Aanbetaling niet-leden

€

(B)

Extra kosten

€

(C)

Totaal per omgaande over te maken

€

Het rekeningnummer waarop je de aanbetaling moet storten, staat vermeld op de pagina waar de reis staat aangekondigd.

4. RESTANT REISSOM
Voor het betalen van het restant van de reissom ontvang je géén acceptgiro of factuur. Je dient er zorg voor te dragen dat het restant
tenminste acht weken voor vertrek op de rekening van Le Champion is bijgeschreven. De hierbij behorende datum wordt door de betreffende
toerorganisator in de reisbevestiging vermeld.

Ik ben bekend met de reisvoorwaarden van Le Champion en verklaar
het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

✃

5. ONDERTEKENING
Handtekening

6. OPSTUREN
Dit formulier sturen naar de contactpersoon die staat vermeld op de pagina waar de betreffende reis staat aangekondigd.
Bij groepsinschrijvingen dient iedere deelnemer afzonderlijk een formulier in te vullen. De verzamelde formulieren inzenden in één envelop.

