Over de Bergen
La Balme
FR - 05120 Les Vigneaux
www.overdebergen.nl

Inschrijfformulier

Over de Bergen
Bergbelevenissen

Naam reis: Inschrijfformulier doorsteek Vanoise
Datum reis: zondag 10 – zaterdag 16 april 2022
Gegevens deelnemers
Personen die op hetzelfde huisadres wonen, kunnen zich op hetzelfde formulier opgeven. Voor
andere deelnemers graag een apart formulier invullen.
Roepnaam

Voorletters en naam
(zoals in paspoort)

Man / vrouw

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon overdag
1.
2.

Telefoon ’s avonds

e-mailadres

1.
2.

Geeft u toestemming om uw e-mailadres en telefoonnummer te communiceren
met andere deelnemers van deze reis? □ nee □ ja
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om picknicks te bestellen bij de hut?
(gemiddeld 10 euro per stuk)
□ nee □ ja
Wensen m.b.t. maaltijden
Wensen ten aanzien van maaltijden: (bijv: voedselallergieën)………………………
Gezondheidsverklaring
Gebruikt u medicijnen of lijdt u aan een aandoening die een belemmering zou
kunnen zijn bij de beoefening van de bergsport?
□ nee □ ja; betreft deelnemer □ 1 □ 2
Zo ja, dan ga ik ervan uit dat u de reis en bijbehorende kenmerken (inspanning,
slapen op hoogte, dragen van rugzak, slapen in berghutten et cetera) voorafgaand
aan de inschrijving bespreekt met uw arts. Heeft u twijfels of zijn er ziektes en/of
omstandigheden die verstandig zijn om te melden aan de tochtleider, neemt u dan
contact op met Anne van Galen.
Ervaring
Deelnemer 1:
O huttentochten gedurende …… jaar
O sneeuwschoenwandelen gedurende …… jaar
Overige relevante ervaring:
TVA: FR 53749985131
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Deelnemer 2:
O huttentochten gedurende …… jaar
O sneeuwschoenwandelen gedurende …… jaar
O overige relevante ervaring:
Prijs
945 euro
Betaling
Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier is de boeking
definitief.
Betaling geschiedt in twee gedeelten:
1.Aanbetaling
Dit is 30% van de reissom. De aanbetaling moet binnen 10 dagen na ontvangst van
het inschrijfformulier op de rekening van Anne van Galen zijn bijgeschreven.
Bankrekeningnummer:
IBAN:
BIC:

48120322357
FR7611306000624812032235737
AGRIFRPP813

Ten name van:
Anne van Galen
Quartier La Balme
05120 Les Vigneaux
Frankrijk

2.Restant
Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek op
rekening van Anne van Galen zijn bijgeschreven.
Ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene
voorwaarden en gaat hiermee akkoord.
NB: Een verzekering voor bergsport is voor sneeuwschoenwandelen vereist. Deze is
bijvoorbeeld af te sluiten via de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.
www.nkbv.nl
Datum

Handtekening

Deelnemer 1:
Deelnemer 2:

Vindt u het bezwaarlijk om (maximaal 4 maal per jaar) een nieuwsbrief te ontvangen
van Anne van Galen / Entre Terre et Ciel?
□ nee
□ ja

TVA: FR 53749985131

Siret: 74998513100012

