
boekingsformulier
Heeft u de reis van uw keuze gevonden? Wacht dan niet te lang met boeken, want een reis kán snel zijn volgeboekt. 

Gelieve dit formulier duidelijk in te vullen in BLOKLETTERS. 

Ondergetekende geeft zich (en eventueel nader vermelde persoon) op voor de reis met:

Reisbestemming                                                                                                          reiscode                                                              reisperiode

Persoonsgegevens: uw naam of namen s.v.p. vermelden,  precies  zoals ze in uw geldig paspoort staan. Onvolledig of onjuist vermelde gegevens kunnen voor de 
deelnemer leiden tot extra kosten, vertraging, of zelfs (b.v. bij vliegmaatschappijen) tot uitsluiting of weigering.
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contactpersoon (bereikbaar in noodgeval):

naam en voorletters

adres

postcode 

woonplaats 

land 1) 

tel.nr 1

e-mailadres

tel.nr. 2

ondergetekende wenst:
 een tweepersoonskamer voor bovengenoemde twee personen 
 een tweepersoonskamer op indeling
 een kamer voor allééngebruik, tegen de in de reisbrochure en / of 
 prijsbijlage vermelde toeslag 
 deze reis niet te boeken / te annuleren, indien géén kamer voor alleen-
 gebruik beschikbaar is

verzekeringen: 
Reizigers dienen tijdens de reis in het bezit te zijn van documenten van zowel een 
geldige reisverzekering, als van een geldige annuleringsverzekering, al dan niet 
gecombineerd, en beide met een, gelet op het reisdoel, passende dekking. 
Stichting Vogelreizen bemiddelt niet hierin.

bijzonderheden: relevante gegevens m.b.t. diëten, preferenties, essenties, uw 
gezondheid, verzoeken e.d.: 

aanbetaling: uw boeking is pas van kracht wanneer Stichting Vogelreizen dit 
volledig ingevulde formulier, alsmede een aanbetaling van 25% van de totale 
reissom, op haar bankrekening heeft ontvangen.
Ondergetekende heeft         GEEN / WEL          bezwaar tegen vermelding van zijn/
haar naam- en woonplaatsgegevens (geen adresgegevens) op de deelnemerslijst.
Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de reisgegevens
zoals gepubliceerd in de reisbrochure en in de daarbij horende overige informatie
en (prijs-)bijlagen, en van de gegevens op dit boekingsformulier en accepteert de
‘Reisvoorwaarden Stichting Vogelreizen’. (zie onze website). Uw persoonsgegevens
worden opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Raadpleeg hiervoor onze website.

Wij adviseren u een kopie van dit ingevulde boekingsformulier te behouden voor uw
eigen administratie.

1) vermeld bij voorkeur landcode: b.v. NL, B, D, of F

datum

handtekening

  deelnemer 1 deelnemer 2

dhr/mw + achternaam 

voornamen (voluit)  

roepnaam  

adres  

postcode  

woonplaats + land 1)  

nationaliteit 1)  

geboortedatum  

paspoortnummer

! reisdocument geldig tot !  

tel.nr: 1  

e-mailadres  

tel.nr. 2  


