BOEKINGSFORMULIER
Bestemming(en)

Vertrekdatum reis l		

l								

Deelnemer(s)
 Dhr  Mw
1 Achternaam (meisjesnaam) exact zoals vermeld in uw paspoort* l						
Alle voornamen exact zoals vermeld in paspoort* l											
Roepnaam		 l														
Straat			
l														
Postcode 		
Woonplaats		l							
l			
Geboortedatum
			
Nationaliteit		 l							
l
Tel. thuis/mobiel
Emailadres		
l			
l							
Paspoortnummer
			
Plaats
van
uitgifte
Geldig tot l 		
l
l

* Deze namen worden gebruikt om uw vliegticket aan te schaffen.
U mag ook een kopie van uw paspoort opsturen, maar wij verzoeken u dan duidelijk aan te geven:
• dat het een kopie is en voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
• de datum waarop u de kopie afgeeft,
• streep uw burgerservicenummer door; in het paspoort zelf, maar ook in de strook nummers onderaan.
Inezia Tours neemt geen verantwoordelijkheid voor foute opgave van namen.

Contactpersoon tijdens de reis
Achternaam		
 Dhr  Mw
l											
Relatie tussen contactpersoon en reiziger l												
Telefoonnummer thuis l			
Tel. mobiel
l							
Emailadres
														
l

Verzekeringsgegevens
				
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer			
Nummer alarmcentrale		

Overige zaken

Voor alle bestemmingen is een reisverzekering verplicht!

Deelnemer 1 						
l						
l						
l						

Deelnemer 2
l						
l						
l						

(wanneer mogelijk wordt hier aan voldaan)

 Eenpersoonskamer  Tweepersoonskamer met gescheiden bedden  Tweepersoonskamer met dubbel bed
Type hut (van toepassing bij expeditiecruises) l												
Dieet wensen l															
Overige informatie die voor de reisbegeleiding noodzakelijk kan zijn, bijv ziekten etc.
l																	
Ik ga namens alle personen vermeld op dit boekingsformulier akkoord met de reisvoorwaarden van Inezia Tours, zoals
vermeld op www.ineziatours.nl. Door ondertekening verklaar ik tevens dat alle op het formulier vermelde personen
bekend zijn met de inhoud van de reis.
Plaats l					
Datum
l								
Naam l					
Handtekening
									 								

l

Inezia Tours, Engelkeslaan 2, 9678 TK Westerlee. Email: info@ineziatours.nl, Fax: +31-87-7841999
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 Dhr  Mw
2 Achternaam (meisjesnaam) exact zoals vermeld in uw paspoort* l						
Alle voornamen exact zoals vermeld in paspoort* l											
Roepnaam		 l														
Straat			
l														
Postcode 		
Woonplaats		l							
l			
Geboortedatum
Nationaliteit		 l							
l			
Tel. thuis/mobiel
			
Emailadres		
l
l							
Paspoortnummer
Plaats van uitgifte l
Geldig tot l 		
l			

