
 

 

                                                                                                                                                

Inschrijfformulier 5-daagse Ootmarsum van maandag 5 t/m vrijdag  

9 september 2022 

Reisvoorwaarden zie pagina 2.  
Graag alles invullen. Opgave van het noodtelefoonnummer is verplicht!  
 
Mevrouw: ……………………………………………………………......  
 
De heer: ………………………………………………………………....  
 
Adres: ……………………………………………………………………  
 
Postcode + woonplaats: ………………………………………….…....  
 
Eigen telefoonnr.: 06-……………………of 030-…………………….. 
 
Telefoonnr. voor nood: …………………………………………………  
 
E-mailadres:…………………………………………………………….. 

Opstapplaats   Schalkwijk                                0                                           

Opstapplaats   Zwembad de Wetering            0                                                                                                        

Opstapplaats   Busstation Molenzoom            0 

Neemt wel/niet een rollator mee. Helaas geen rolstoelen.  
Omcirkelen wat van toepassing is.  
 
Wil met ………………..……………. een 2-persoonskamer delen. 
 
Dieetwensen? Vis/geen vis? Omcirkelen wat van toepassing is. 
Andere dieetwensen?  
……………………………………………………………………………..                                    
 
Graag opgeven vóór dinsdag 5 juli, daarna alleen op basis van beschikbaarheid.                            
U krijgt van “Eemlandreizen” ca. 1 augustus 2022 een betalingsuitnodiging.  

 

Datum: ………………………………. Handtekening:……………………………….                       

 
 
 

 
  

  



 

 

 
Reisvoorwaarden vakantie 2022 
 
U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering zorg te dragen. 
Leden van KBO Houten/Bunnik hebben voorrang t.o.v. leden van andere KBO 
afdelingen. Deelname aan de reis is in principe voorbehouden aan KBO-leden.  
Iedereen dient het formulier geheel in te vullen! Gaat u met een kennis, vriend of 
vriendin op één kamer, dan moet elk van u een formulier invullen.  
Dit geldt natuurlijk niet voor echtparen en samenwonende partners.  
U dient zelfredzaam te zijn. Is dat niet zo, dan bent u toch van harte welkom, echter 
u dient zelf te zorgen voor begeleiding. Deze begeleiding betaalt de normale 
reissom, slaapt bij u op de kamer en is in geval van nood uw eerste 
aanspreekpersoon.  
Bent u in het bezit van een rollator dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. 
Rollators gaan, net als de bagage, onderin de bus.  
Indien u, na opgave voor deze reis, toch niet mee kunt en de betaling aan het hotel 
c.q. vakantieorganisatie door “Eemlandreizen” al heeft plaatsgevonden, dient u zelf 
met uw verzekering het e.e.a. te regelen.  
Door op deze reis in te schrijven geeft u tevens toestemming voor het maken van 
foto's tijdens de reis, die op onze website geplaatst kunnen worden. 
Als wij bij een eventuele afmelding nog deelnemers op de reservelijst hebben staan 
die in uw plaats mee kunnen, dan zullen wij zorg dragen voor restitutie van de 
reissom minus eventuele aanbetaling en/of administratieve kosten die wij mogelijk 
dan al aan het hotel c.q. de vakantieorganisatie hebben betaald.  
Uiteraard houden we ons aan de dan eventuele geldende Coronamaatregelen. 
Bij annulering gelden de ANVR Reizigersvoorwaarden. 
Mocht door Coronamaatregelen de reis toch niet doorgaan, dan krijgt u de reissom 
minus eventuele aanbetaling terug. 
De reisleider(s) is/zijn niet aansprakelijk voor welke (financiële) schade dan ook.  
U gaat geheel op eigen risico mee. 
  
Datum: ………………………… Handtekening: ………………………..  
 
 
U wordt verzocht dit formulier, voorzien van uw handtekening samen met het 
ondertekende inschrijfformulier in te leveren bij:                   
Ko Vernooij Rogge-oord 8, 3991 VB, Houten.                                                  

Tel.030-6371209 / 06-32983674                                                                                                

E-mail: kovernooij@casema.nl                                                                                                   


