Aanmeldingsformulier
088-0118844

info@telisraeltravel.nl

www.telisraeltravel.nl

Reisnummer: ………………………. Vertrekdatum: ……………………… Bestemming: ……………………………………………………………
Wij verzoeken u vriendelijk om per aanmeldingsformulier slechts één persoon of echtpaar te vermelden.

Naam zoals in paspoort

: dhr./mevr. ……………………………….…….….…. : dhr./mevr. ………………………….………………………

(Dames dienen meisjesnaam op te geven)

Voorletters
1e voornaam zoals in paspoort
Geboortedatum
Paspoortnummer
Geldig
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Eenpersoonskamer
Aanmelden nieuwsbrief

: …………………………………………..………..……. : …………………………………………………………………
: …………………………………………..………..……. : ………………………….……………………..………………
: …………………………………………..………..……. : …………………………………………………………………
: …………………………………………..………..……. : …………………………………………………………………
: van …………...………..… t/m ……….……...…… : van …………….……….. t/m ………………….………….
: ………………………………………………….…….………………………………… Toev. …….. Nr. ……………….
: …………………………………………………….……….…………………………………………..……………………..
: privé …………………………………………….……. : Mob. …………………………………………………………..
: …………………………………………….…………………………………………………………………………
: ……………………………………………………….………………………………………………………………

: ja / nee
LET OP: Zie achterzijde voor verdere uitleg m.b.t. paspoort!

Sluit voor mij de volgende verzekeringen af!
Kortlopende reisverzekering
Aanvullende geld/reischeques verzekering

NB. Premie wijzigingen voorbehouden
ja/nee*
ja/nee*

(alleen in combinatie met reisverzekering)

Kortlopende Annuleringsverzekering Volledig 5,5%
Dubbel Zeker Annuleringsverzekering 7%
Uitbreiding Waarnemer, Extra persoon of Zorgplicht 1%

ja/nee*
ja/nee*
ja/nee*

(alleen in combinatie met annuleringsverzekering)

Doorlopende Reisverzekering
Doorlopende Annuleringsverzekering

ja/nee*
ja/nee*

(* Doorhalen wat niet van toepassing is)

□ Ik zorg zelf voor een reis- en/of annuleringsverzekering en ben verzekerd bij: (Aankruisen indien van toepassing)
Verzekeringsmaatschappij: ………………………………………………… Telefoonnummer alarmcentrale: …………………………………
Polisnummer reisverzekering: ……………………………………… Polisnummer annuleringsverzekering: ………………………………
N.B. Tel Israël Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot door u zelf bij derden afgesloten verzekeringen

Bijzonderheden / speciale wensen** : …………………………………………………………………………………………………………………………
(** Kunnen niet worden gegarandeerd)

In Nederland waarschuwen bij ziekte of ongeval tijdens de reis
Naam
: Dhr./mevr.: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Telefoon
: Thuis: ……………………………..………... Werk: …………………..……………….. Mobiel: ………………………..………………
E-mail
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na ontvangst van dit getekende formulier vindt de definitieve reservering plaats. Binnen een week na ontvangst van de boekingsbevestiging en de factuur verzoeken wij u de aanbetaling aan ons over te maken.
Wijzigingen c.q. annuleringen moeten zo snel mogelijk aan ons gemeld worden en moeten te allen tijde schriftelijk worden bevestigd. Ondergetekende verklaart dat hij/zij over een zodanige conditie beschikt, dat
hij/zij zonder voor zichzelf en de andere deelnemers aan deze reis kan deelnemen. Tevens geeft u uitsluitend toestemming dat wij uw gegevens mogen verstrekken aan leveranciers of derden, die de uiteindelijke
producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Dit aanmeldingsformulier is conform onze reisvoorwaarden samengesteld. Deze kunt u nalezen op onze website .

Datum: …………………………… Plaats: …………………………………………………………. Handtekening: …………………………………………
Tel Israël Travel is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) en het Garantiefonds GGTO.
De Reisvoorwaarden en de garantieregeling zijn van toepassing op de aangeboden reizen en diensten.
NB. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden kunt u vinden
op: www.telisraeltravel.nl

Uitleg opgeven van namen zoals in paspoort
U bent niet verplicht om een kopie paspoort mee te sturen. Echter hebben wij wel een aantal gegevens nodig
om uw boeking goed te kunnen voltooien. Om dit optimaal te kunnen doen leggen wij graag uit waar u op moet
letten bij het doorgeven van uw persoonsgegevens volgens paspoort.
U dient de persoonsgegevens zoals onderstaand voorbeeld door te geven. Let hierbij op de volgende punten:
- Vrouwen dienen alleen hun meisjesnaam op te geven
- Achternaam dient vermeld te worden zoals aan de onderkant van het paspoort omschreven is (1)
- Voornamen dienen vermeld te worden zoals aan de onderkant van het paspoort omschreven is (2)
LET OP: De voor- en achternaam zoals bovenaan vermeld op het paspoort kunnen afwijken van de namen
zoals in de onderste twee regels.

1

2

* Indien u een foutieve paspoortnaam aan ons doorgeeft en de tickets zijn al geprint dan zijn extra kosten
voor eigen rekening. Controleer dit goed.

