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VIEF BRABANT vzw
Koninginneplein 51-52 1030 Brussel

Verantwoordelijke: Heleen VERHASSELT telefoon 02-209.49.30 gsm 0478/96.27.80

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam en voornaam (*1)

Geboortedatum

/

/

M/V

Naam en voornaam (*2)

Geboortedatum

/

/

M/V

Wens(t)(en) deel te nemen aan het verblijf aan zee van 25/6 tot 2/7/2018
Wens je een kamer te delen.
JA - NEEN (3)
Indien ja, samen met wie ?
Verblijf “LIBERTY”

Ik stortte een voorschot van 100 euro
per persoon op rekening:

( Prijs : zie keerzijde)

BE87 3100 1507 4694

Prijs voor het verblijf (1)

……………………

Prijs voor het verblijf (2)

……………………

Busvervoer €15 per persoon (3)

……..

van
Vief Brabant vzw
Koninginneplein 51-52 1030 Brussel

= €15 (1 persoon)

……… = €30 (2 personen)

(vermeld de bestemming en de periode:
Liberty van 25/6 tot 2 /7/2018)
op datum van : ...../…. /2018

Totaal bedrag

Handtekening

euro

Kleef hier uw kleefbriefje
van je ziekenfonds
(*1)

Kleef hier uw kleefbriefje
van je ziekenfonds
(*2)

Nummer identiteitskaart: ……………………
Nummer identiteitskaart: ……………………
Wie verwittigen? Indien dit nodig zou blijken: ………………………………… Tel. : ….……………………

VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR JE LIBERAAL ZIEKENFONDS (indien je lid bent) (4)
Belanghebbende is in orde met de aanvullende verzekering:
Akkoord van de secretaris v/h ziekenfonds
…………………………………………………

JA

Datum :
… /.../201.

NEEN (3)
Handtekening:
…...…

………………………
(3) SCHRAPPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.
(4) DE PERSONEN DIE NIET BIJDRAGEN VOOR DE AANVULLENDE VERZEKERING OF DIE NIET AANGESLOTEN
ZIJN BIJ EEN LIBERALE MUTUALITEIT BETALEN EEN SUPPLEMENT. DIT SUPPLEMENT WORDT NIET
AANGEREKEND IN GEVAL VAN MUTATIE NAAR EEN LIBERALE MUTUALITEIT
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BIJZONDERE VOORWAARDEN: VERBLIJF AAN ZEE
PRIJS VOOR DE PERIODE VAN
25/6 TOT 2 /07/2018

LEDENPRIJS

NIET LEDEN
VAN DE
LIBERALE
MUTUALITEIT

Dubbel
GEPENSIONEERDEN kamer
NIET SENIOR
Single
kamer
Dubbel
kamer
INVALIDEN
Single
kamer
Dubbel
GEPENSIONEERDEN
kamer
INVALIDEN
Single
NIET SENIOR
kamer

Per
persoon

Dubbel
kamers
2 leden

Dubbel
kamers
1 lid + 1
NL

€ 427

€ 854

€ 917

€ 644 (*)

€ 644 (*)

(1)

(1+2)

€ 497
(2)

€ 322
€ 392
€ 490
(2)

€ 980

€ 560

(*) Indien één persoon invalide is, betaalt de andere persoon ook het invalide tarief. Ongeacht het feit of die
andere persoon nu lid of niet-lid is van Liberale Mutualiteit.

De deelnemers betalen de LEDENPRIJS op VOORWAARDE dat zij een ziekenfondsvignet op
hun inschrijvingsformulier kleven en dat de bediende van het Liberaal Ziekenfonds waarbij ze
zijn aangesloten op het inschrijvingsformulier bevestigd dat hij/zij aanbetaalt voor, of
rechthebbende is van de aanvullende verzekering.
Aan de deelnemers die geen lid zijn van een liberaal ziekenfonds of die niet in orde zijn met
de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering, wordt een toeslag
aangerekend (= prijs niet leden).
2. BETALING
Bij inschrijving wordt een voorschot van 100 euro per persoon gevraagd. Het resterende
bedrag zal uiterlijk 50 dagen voor de aanvang van de reis opgevraagd worden.
Hierbij vindt u ook alle richtlijnen m.b.t. het geboekt verblijf.
3. VERPLAATSING VAN EN NAAR VERZAMELPLAATS
Deze doet de deelnemer op eigen risico en op eigen kosten.
4. VERLIES OF DIEFSTAL
Noch de directie van het verblijf, noch het bestuur van de vzw “Vief” Brabant kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen,
eigendom van de ingeschreven deelnemers.
6. ANNULERING DOOR DE DEELNEMER
In geval van annulering zullen geen kosten op grond van een medisch getuigschrift worden
aangerekend
7. OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
7.1. De deelnemer kan, tot drie weken voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan
een derde, die wel moet voldoen aan onze bijzondere voorwaarden hierboven vermeld.
De overdrager dient tijdig voor het vertrek de inrichter op de hoogte te brengen
7.2. De overdragende deelnemer en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling
van de totaalprijs en de kosten van de overdracht.
8. VERZEKERING
Het behoort aan elke deelnemer toe zich al dan niet te verzekeren.
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