
 
  
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER 
 
S.v.p. invullen in blokletters en doorstrepen wat niet 
van toepassing is. 
Voor- én achternaam invullen volgens gegevens 
geldig paspoort. 
 
 

Reiziger 1 (contactpersoon)              Reiziger 2 
 
Achternaam hr/mw………….....……              hr./mw……………………... 
Voorletters   …………………......…..             ……………………………... 
1e naam in paspoort   ……..............             ……………………………... 
Straat    …………………….........             ……………………………... 
Postcode    ………………….......…..             ……………………………… 
Woonplaats  ………………......…….             ……………………………… 
Beroep    ………………….......…..             …………………...….……… 
Geboortedatum  ………………....…             ………………......…….…… 
Banknummer  ………………....……              ………………..........….…… 
Telefoon privé  ………………....…..              ……….......…………….…… 
Mobiele telefoon ……………...……             ……………………….……... 
e-mail   …………………………...…             ………………….…….......... 
 
� s.v.p. aangeven of factuur en reizigersinformatie naar contactpersoon (reiziger 1) 

verzonden dienen te worden. 
� s.v.p. aangeven of factuur en reizigersinformatie naar beide adressen (reiziger 1 + 2) 

verzonden dienen te worden. 
 
 
 
Meldt/melden zich aan voor de reis 
 
� Bestemming/reis ……………………………….. 
� Wel/geen eigen vervoer naar land van bestemming ………………………… 
� Verblijf in éénpersoonskamer, is gebonden aan een toeslag (zie www.blue-

elephant.nl) 
� Wenst u de reis te annuleren indien geen eenpersoonskamer beschikbaar is. 

Nee………..Ja ……………. 
� Verblijf in een tweepersoonskamer met ……………………………………. 

Indien geen naam wordt opgegeven volgt plaatsing op twee- of driepersoonskamer. 
Indien niet beschikbaar, krijgt u een eenpersoonskamer. In dit geval nemen wij 50% 
van de kosten van de eenpersoonstoeslag voor onze rekening. 
 
 
 
 
 

 



Contactpersonen in geval van onvoorziene omstandigheden 
 
   Reiziger 1   Reiziger 2 
 
Achternaam  hr/mw………………….. hr/mw……………………. 
Voorletters  ………………………… …………………………… 
Telefoon privé  ………………………… …………………………… 
Mobiele telefoon ………………………… …………………………… 
e-mail   ………………………… …………………………… 
 
Verzekeringen 
 
Als voorzorgsmaatregel voor een onbezorgde vakantie, bent u verplicht een reis- en 
annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Naam verzekeringsmij………………………… …………………………… 
Polisnummer   ………………………… …………………………… 
 
Indien wij genoodzaakt zijn wegens overmacht een reis te annuleren (bijvoorbeeld 
wegens onvoldoende deelnemers of wegens een negatief reisadvies), dan storten wij  
het door u betaalde reisbedrag terug. 
 
Bijzondere dieet- of gezondheids wensen 
�  Voedselallergieën 
�  Vegetarisch 

     �  Medicijngebruik 
 

Op deze overeenkomst is zijn de algemene voorwaarden de grote reisorganisaties en 
de aanvullende reisvoorwaarden van Blue Elephant van toepassing. Deze 
reisvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 
 
Na ontvangst van dit inschrijfformulier, ontvangt u binnen 8 dagen een factuur met 
reserveringsbevestiging. 
 
Betalingen 
 
Voor betalingen gelden de regels zoals gehanteerd door de grote reisorganisatoren, 
behoudens m.b.t. de aanbetaling: deze bedraagt  
het volledige bedrag bij een reissom tot € 750,- 
€ 500.- indien de reissom ten hoogste Euro 1500,-- bedraagt.  
€ 750,-- bij een reissom van € 1500,-- tot € 2500,-- 
€ 1500,-- bij een reissom boven Euro 2500,--. 
De administratie- en boekingskosten bedragen Euro 20,-- per boeking (= incl. GGTO) 
De algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord bevonden. 
 
Plaats en datum  ………………Handtekening  ………………….. 

 
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier  
kunt u zenden, faxen of mailen naar: 
Blue Elephant 
Tebinckslaan 14 
9462 PV Gasselte 
T:   0599 - 565124 
F:   0599 - 564544 
E   tvb@blue-elephant.nl 


