Dit formulier wordt door elke reiziger in je groep(je) ingevuld. Schrijf je alleen in, dan ben jij de enige die het formulier
invult. De hoofdboeker bezorgt ons in 1 keer alle formulieren zodat wij de boeking kunnen doorvoeren. Reis je alleen,
dan ben jij ook de hoofdboeker. Elke ingeschreven reiziger krijgt van ons een bevestiging van de boeking. Zorg ervoor
dat alle gegevens correct worden ingevuld!

REISGEGEVENS
Leeftijdsgroep

Young Spirit 15-17 jaar

Bestemming +

Periode (kruis aan wat van toepassing is)
Nieuwjaar

28/12/2018 – 05/01/2019

Maaltijdregime

Krokus 1

01/03/2019 – 09/03/2019

Aantal personen

Krokus 2

Vakantie

02/03/2019 – 09/03/2019
Enkel Bardonecchia

Op/afstapplaats

Pasen

05/04/2019 – 13/04/2019

NAAM HOOFDBOEKER
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(De hoofdboeker is de persoon die alle volledig ingevulde formulieren van zichzelf en van zijn/haar medereizigers aan ons bezorgt.
Bij gemeenschappelijke facturatie – zie verder – is de hoofdboeker ook de persoon die de betalingen uitvoert. De hoofdboeker is
altijd een van de reizigers en niet een van de ouders.)

TYPE ADMINISTRATIE
gemeenschappelijk (betaling dient steeds gemeenschappelijk door hoofdboeker te gebeuren)
individueel (elke reiziger ontvangt individueel factuur en mag individueel de betaling doen – € 5 extra per persoon – gratis vanaf 6 pers.)

LESSEN
Kruis aan of je al dan niet lessen wenst te volgen (niveau vermelden, alle niveaus staan op website)
Skilessen

Niveau skiles:

Snowboardlessen

Niveau snowboardles:

Ik wens geen lessen te volgen

SKI/SNOWBOARDMATERIAAL
Kruis aan of je al dan niet materiaal wenst te huren (type vermelden, alle types staan op website)
Skimateriaal

Type skimateriaal:

Snowboardmateriaal

Type snowboardmateriaal:

Ik neem mijn eigen materiaal mee.

VERZEKERINGEN & EXTRA’S
Aankruisen wat van toepassing is
Annulatieverzekering (€ 29)
Reisbijstandsverzekering (€ 29)
All-in verzekering (€ 39)
Ik wens geen verzekering te reserveren

PERSOONSGEGEVENS
GEGEVENS VAN DE REIZIGER
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Adres
Telefoonnummer
Gsm-nummer
E-mailadres

GEGEVENS VAN EEN VAN DE OUDERS
Naam
Voornaam
Rijksregisternummer
Gsm-nummer
E-mailadres
Handtekening voor
akkoord
(rijksregisternummer
indien digitaal
ingevuld)

