BOEKINGSFORMULIER
Spitsbergen met VBN 2020

Deelnemer 1
Achternaam (meisjesnaam) exact zoals vermeld in uw paspoort
Alle voornamen exact zoals vermeld in paspoort
Roepnaam
Straat
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoonnummer thuis
Tel. mobiel
Emailadres
Paspoortnummer
geldig tot

Dhr

Mw

Dhr

Mw

Dhr

Mw

Deelnemer 2
Achternaam (meisjesnaam) exact zoals vermeld in uw paspoort
Alle voornamen exact zoals vermeld in paspoort
Roepnaam
Straat
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoonnummer thuis
Tel. mobiel
Emailadres
Paspoortnummer
geldig tot

Contactpersoon tijdens de reis
Achternaam
Relatie tussen contactpersoon en reiziger
Telefoonnummer thuis
Emailadres

Tel. mobiel

Gegevens reisverzekering*
Ik wil dat Inezia Tours een reisverzekering voor mij afsluit
Ik heb zelf een reisverzekering afgesloten:
Deelnemer 1
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer
Nummer alarmcentrale
* Voor alle buitenlandse bestemmingen is een reisverzekering verplicht.

Overige zaken

(wanneer mogelijk wordt hier aan voldaan)

Huttype
Vierpersoonshut (€1895,- per persoon)
Driepersoonshut (€2295,- per persoon)
Tweepersoonshut met patrijspoort (€2695 ,- per persoon)
Voor alleenreizenden
Plek in hut op indeling
Hut voor mij alleen (toeslag van 100%)
Dieetwensen

Deelnemer 2

Tweepersoonshut met raam (€2995,- per persoon)
Deluxe tweepersoons hut (€3295,- per persoon)
Superior hut (€3495,- per persoon)

REISVOORWAARDEN
Betalingsvoorwaarden
Bij boeking van deze expeditiecruise hanteert Inezia Tours
een aanbetaling van 25% van de cruiseprijs. De restant
reissom dient 4 maanden vóór vertrek in het bezit te zijn
van Inezia Tours. Vliegtickets en bijbehorende belastingen
moeten bij boeking altijd volledig worden betaald.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door de reiziger van deze expeditiecruise
hanteert Inezia Tours de volgende annuleringskosten:
• tot 4 maanden voor vertrek: Het bedrag van de
aanbetaling
• vanaf 4 maanden voor vertrek: 100% van de reissom
Indien per 1 juni 2019 niet voldoende deelnemers
zich hebben aangemeld voor deze expeditiecruise
heeft de reiziger de mogelijkheid om zijn aanbetaling
terug te krijgen. Ook kan de inschrijving en daarmee
aanbetaling worden omgezet naar een andere reis naar
keuze.

Bijkomende kosten
Inezia Tours is aangesloten bij het Garantiefonds
Gespecialiseerde Tour Operators (GGTO). Hierdoor

of vanaf uw vakantiebestemming weer thuiskomt. Het
garantiefonds hanteert een klantbijdrage van 15 EURO per
boeking. Dit bedrag factureren wij apart bij boeking van
uw reis. De boekingskosten bedragen €15 per boeking.
(Medische) essenties en preferenties worden waar mogelijk
ingewilligd, altijd zonder extra kosten van Inezia Tours.

*Verzekering
Voor alle reizen die door Inezia Tours geboekt worden,
is een reisverzekering verplicht die persoonlijke hulp en
repatriëring tegen kostprijs dekt. Indien reiziger geen zorg
draagt voor een dergelijke verzekering kan Inezia Tours de
reiziger persoonlijk aansprakelijk houden voor de directe
kosten alsook de gevolgkosten van een mogelijke evacuatie
van het expeditieschip. Een annuleringsverzekering is niet
verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden.
Inezia Tours is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
in Den Haag onder nummer 63757753.
Op alle producten en diensten van Inezia Tours is
Nederlands Recht van toepassing.

bent u er zeker van dat mocht een reisorganisatie

Lees de volledige reisvoorwaarden op www.ineziatours.nl. Op verzoek sturen wij u onze volledige reisvoorwaarden graag per e-mail toe.

Ondertekening
Ik ga namens alle personen vermeld op dit boekingsformulier akkoord met de reisvoorwaarden van Inezia Tours. Door
ondertekening verklaar ik tevens dat alle op het formulier vermelde personen bekend zijn met de inhoud van de reis.
Plaats
Naam

Datum
Handtekening

U kunt het ondertekende boekingsformulier scannen en
naar Inezia Tours mailen, faxen of per post opsturen.
Inezia Tours
Engelkeslaan 2
9678 TK Westerlee
Email: info@ineziatours.nl
Fax: +31-87-7841999
KvK-nummer: 63757753
Bankrekening: 1038.89.183, Rabobank te Stadskanaal
IBAN: NL65RABO0103889183
BIC: RABONL2U

