
AANVRAAG TOT INSCHRIJVING      

Terugsturen naar: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge of reizen@oranje.be voor 7 januari. Wie vanaf 8 januari 
inschrijft, wordt niet mee genomen in de eerste toebedeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele openstaande plaatsen. 

Reizen

Voornaam + Naam

Straat + nr./bus

Postcode

Tel/GSM

Rijksregisternr.

Beschrijving beperking

Datum + handtekening

Gemeente

E-mail

Geboortedatum

Ge
ge

ve
ns

Begeleiding

Ik heb WEL individuele begeleiding nodig Ik heb GEEN individuele begeleiding nodig

    Extra info rond individuele begeleiding:

Woonvorm

Zelfstandig wonen Begeleid wonen

Bij ouders/voogd Voorziening

Beschermd wonen ............................

Verzorging

Ik heb WEL speciale verzorging nodig Ik heb GEEN speciale verzorging nodig

          Ik heb thuisverpleging nodig
     Extra info rond speciale verzorging/ thuisverpleging:  

       
 

Rolstoelgebruiker

Nee

Ja, maar ik kan stappen met hulp

Ja, volledig rolstoelafhankelijk                    Manuele rolstoel                  Elektrische rolstoel

Geslacht        Man
Vrouw

Ik verklaar de reisvoorwaarden (p 36) te hebben gelezen, te begrijpen & ermee akkoord te gaan.

Op de volgende pagina’s kan je 
de reizen aanduiden waarvoor je 
je graag wilt inschrijven. 

Hotel O’mer

Ja, ik wil graag meer info over een verblijf in 
Hotel O’mer.

GRAAG IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B.
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Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 94,60 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

PUERTO PLATA, Dominicaanse Republiek     20 - 28 maart 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

HASSELT, Limburg, België     29 - 31 maart 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 32,95 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

CRUISE, Ontdekking van Nederland     3 - 6 mei 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

BRAKEL, Vlaamse Ardennen, België    13 - 17 mei 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 38,45 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

STAVELOT, Ardennen, België     12 - 19 april 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

DRANOUTER BAD, De Panne, België     25 april 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

ROTTERDAM, Nederland     6 - 8 april 2019

MAATVAKANTIE, Merkenveld, België    13 - 17 mei 2019

MAATVAKANTIE, Antwerpen, België    13 - 17 mei 2019
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Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 72,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

PLAYA DE MURO, Mallorca     26 juli - 2 augustus 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

DRANOUTER, Westhoek, België    2 - 4 augustus 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

HOUFFALIZE, Ardennen, België     12 - 15 juli 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 38,95 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

ZEELAND, Nederland     19 - 26 juli 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 43,95 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, Normandië, Frankrijk     13 - 20 juli 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

ROCK FOR SPECIALS, Evergem, België    2 DAGEN, 26 - 27 juni 2019 OF
ROCK FOR SPECIALS, Evergem, België    1 DAG, 27 juni 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 25,00 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

RETIE, Kempen, België     7 - 10 juni 2019

Ja, ik neem een annulatieverzekering van € 30,25 want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

WATOU, West-Vlaanderen, België    12 - 16 augustus 2019
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