
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Reis naar Israël-Jordanië: 7 - 19 november 2019 

PROTESTANTSE GEMEENTE te BLARICUM 
 

Reissom: 
Tot 15 personen  €  2329,-- 
Van 15 tot 19 personen  €  2259,-- 
Van 20 tot 25 personen  €  2115,-- 
Van 26 en meer personen €  2035,-- 
1 pers. kamer toeslag  €    525,-- 

 
Nadere informatie en contact Jantje Reis Idee: 
Jan van Vembde,   tel 06-5518 2065 
Tjeerd Hoekstra,    tel 06-2366 0800 
 
Email: jantje@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Per formulier slechts één aanmelding!  Naam kamergenoot vermelden bij nr. 8. 
*** Wilt u een kopie van uw paspoort meesturen? *** 

 
1) De heer/mevrouw* Achternaam (zoals vermeld in uw paspoort/getrouwde dames: alléén meisjesnaam)  

 
                

 
2) Eerste officiële voornaam* (zoals vermeld in uw paspoort) :  

 
3) Geboortedatum :     Geboorteplaats :  

 
4) Paspoortnummer :    Geldig tot :                Afgifteplaats : 

 
5) Adres, Postcode & woonplaats : 

 
6) Emailadres :  

 
7) Privé telefoonnummer, thuis en mobiel :  

 
8) Ik wil graag een indeling in een 2-persoonskamer met : 

 
9) Ik wil graag een 1-pers. kamer (toeslag € 525,-) :   ja /neen* 

 
10) Ik heb een dieet :   ja/neen*   Zo ja, gaarne omschrijving : 

 

11) Naam thuisblijver en (nood)telefoonnummer:  

 
12) Verzekeringen              
=>Ik wens   wel/geen*   annuleringsverzekering à 6% van de reissom + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting  
    over de premie en de poliskosten. 
=>Ik wens   wel/geen   reisverzekering B/Werelddekking (excl. VS/Canada) à € 3,- per persoon per dag + poliskosten 
     € 4,50  +  assurantiebelasting 21% over de premie en de poliskosten. 
Heeft u een doorlopende verzekering? Vergeet u dan niet uw verzekeringsgegevens mee te nemen op reis! 

 
* svp doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Formulier uiterlijk 31 juli 2019 opsturen naar: 
Jantje Reis Idee p/a Zwaluwenweg 1A, 1261 GH  BLARICUM 
of per email: jantje@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 
Datum :                                      2019  Plaats : _________________________Handtekening :        
 
Deze reis wordt uitgevoerd door Isropa, Eeuwigelaan 3 te Bergen, aangesloten bij de SGR en Calamiteitenfonds. 
Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden van de ANVR van kracht. Deze zijn, indien gewenst, bij Isropa op te vragen. 
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