Aanmelden
Tijdig reserveren is belangrijk omdat er
maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar zijn voor deze
speciale reis. Zo bent u verzekerd van
deelname en heeft u ruim tijd om uw reis
voor te bereiden.
INSCHRIJFFORMULIER
Vul het formulier volledig in en stuur of
mail het ondertekend naar onderstaand
adres.
DEELNEMER
Voornaam :
Achternaam:
Postadres:
Telefoon :

Mobiel :
E-mail adres :
Bank/Giro rekening :
PASPOORTINFORMATIE
Nationaliteit :
Achternaam (zoals in paspoort) :
Voorna(a)men (zoals in paspoort) :
Geboortedatum :
Geboorteplaats :
Geslacht :
Paspoortnummer :
Plaats van verstrekking :
Datum van verstrekking :

Geldig tot :
BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN
Naam :
Relatie tot deelnemer :
Adres :
Telefoon :
Mobiel :
E-mail adres :
VERZEKERING
Reisverzekering is verplicht voor deze
reis.
Verzekering :
Polisnummer :

Alarmnummer :
ACCOMMODATIE
1- of 2 persoonskamer :
Evt. naam kamergenoot :
FITHEID EN GEZONDHEID
Vermeld hier uw bijzonderheden ten
aanzien van uw fitheid en gezondheid,
zoals medische vereisten, beperkingen
ten aanzien van mobiliteit, allergieën,
dieeteisen etc. Of evt. andere speciale
wensen.
(Albert Brunsting neemt geen
verantwoordelijkheid voor medische
zorg of bijzondere dieeteisen.) :

ALGEMEEN OVER U ZELF :
Vertel in het kort iets over u zelf, uw
leven, uw reiservaring en indien van
toepassing uw fotografie-ervaring:

WAT VERWACHT U VAN DE REIS:
Vertel in het kort iets over uw
verwachtingen:

BETALING
(Aan)betaling kan op het volgende
bankrekeningnummer: NL24Rabo
0341831794
Aanvaarding van risico
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding
van deze reis, waarbij het
veiligheidsaspect net zo belangrijk voor
ons is als uw reisplezier, vragen wij u
zich het volgende goed te realiseren:
Albert Brunsting heeft haar (foto)activiteiten outdoor en op afgelegen
plaatsen, dit brengt voorziene en
onvoorziene risico’s met zich mee. Dit
is inherent aan avontuurlijke reizen .
Het betekent bijvoorbeeld dat
professionele medische hulp, wanneer
noodzakelijk, doorgaans niet zo snel
geboden kan worden als in Nederland
gebruikelijk is en dat aan zaken als

dieet-eisen niet altijd voldaan kan
worden.
De reisbeschrijving schetst een beeld
van de activiteiten en de fysieke
conditie die gewenst is. Neemt u bij
vragen contact met ons op. Met uw
inschrijving kiest u voor een prachtige
reis en bent u zich bewust dat deze reis
ook risico’s kent, risico’s die u
accepteert wanneer u zich voor de reis
inschrijft.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Lees de reisvoorwaarden aandachtig
door.
ONDERTEKENING
Ik heb het hele document en de
algemene voorwaarden gelezen en
begrepen. Door ondertekening verklaar
ik dat alle verstrekte gegevens juist zijn
en dat ik akkoord ga met de
voorwaarden

NAAM :
HANDTEKENING :
DATUM :
U bent aangemeld als het
inschrijfformulier volledig is ingevuld en
de aanbetaling van 1500 euro op
bovengenoemde bankrekening heeft
plaats gevonden.
Bedankt voor uw inschrijving we kijken
samen met u uit naar een prachtige
reis !
Albert Brunsting Fotografie en Audio
Visuele Producties
Prinses Beatrixstraat 32
8331 EW Steenwijk
31 (0) 6-51185268

info@brunsting.nl
www.fotoreizennieuwzeeland.nl
U kunt dit formulier digitaal opsturen
maar uiteraard ook uitprinten en per
post opsturen naar bovenstaand adres.
Zodra inschrijving en aanbetaling bij
ons zijn ontvangen ontvangt u van ons
per omgaande een schriftelijke
bevestiging en bent u verzekerd van
deelname.

