BESTELBON
17/07/2015

datum

Naam
Straat en nr
Postcode en Plaats
Telefoon
Gsm
Email

Peeters Jan
kerkstraat 5
8790 Waregem
056/60 61 00
0478/55 55 55
jp@gmail.com

Details van de reis
Bestemming
Periode
Verblijf
Maaltijdregime
Vervoer
bij eigen vervoer aankomst op
extra nacht/diner
Bijzondere wensen

Risoul
Pasen1(bus)26/03/16-03/04/16
residentie
Vol Pension
Bus

Touristra Leo La Grange

nee

Lijst van de deelnemers
Familienaam
Peeters
Janssens
Peeters

Voornaam
Jan
An
Pieter

Geboortedatum
1/01/1975
2/02/1976
5/05/2005

Ski/Snowboard
snowboard
ski
ski

M/V
M
V
M

Weken ervaring
8
4
4

invullen volgens brochure/website. Indien bijkomende wensen (kortingen, supplementen en andere), Tramontana contacteren voor invullen bestelbon.

Prijsberekening
Basisprijs
Supplementen en Kortingen
Eigen vervoer
Vroegboekvoordeel vóór 1/10
korting kind 10 jaar

x pax

Totaal

3

2.505,00 €

-90,00 €
-25,00 €
-200,00 €

0
3
1

0,00 €
-75,00 €
-200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Totaal incl.btw en annuleringsverzekering

2.230,00 €

30% Voorschot (onmiddellijk te betalen bij inschrijving)
Saldo (te betalen ten laatste 1 maand vóór vertrek)

669 €
1.561 €

Facultatieve bijstandsverzekering
(wordt afzonderlijk gefactureerd)

Prijs pp

835,00 €

(in supplement op de hierboven vermelde prijzen)

Reisbijstandsverzekering personen
Reisbijstandsverzekering wagen

De inschrijver kan enkel een, volgens de Belgische wetgeving, volwassen persoon zijn. Alle deelnemers zijn op de hoogte gebracht door de 'de
inschrijver' dat ze voor een verblijf in het buitenland, hun identiteitskaart (desgevallend reispas) mee moeten nemen. Voor alle minderjarigen die
niet begeleid zijn door een ouder of voogd, is een toestemming om naar het buitenland te reizen vereist. Die toestemming kan afgehaald worden
in gemeente- of stadhuis van uw woonplaats. Het niet meehebben van identiteitsbewijzen en/of niet tijdig bezorgen van de eventuele benodigde
volmachten, komt volledig onder de verantwoordelijkheid van de 'inschrijver'.

Ondergetekende, inschrijver (of indien minderjarige: ouder of voogd van ingeschrevenen), verklaart kennis genomen te hebben van alle
voorwaarden op deze bestelbon, alsook van de algemene en bijzondere voorwaarden zoals afgedrukt in de brochure 'skivakanties 2015' van
Tramontana bvba en/of in de toepasselijke brochures en programma's. De algemene verkoopsvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie
Reizen hebben voorrang op alle hiermee tegenstrijdige voorwaarden.

Opgemaakt te:
handtekening klant:

op :
Handtekening Tramontana:

(naam invullen + vermelding 'gelezen en goedgekeurd')

Een wettelijke borgtocht ten bedrage van 24.789,35 Euro dekt onze beroepsverbintenis onder de door het koninklijk besluit van 30 juni 1996
gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een
aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Commisaris-Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel
(eveneens aangetekend). De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen de 12 maanden na de uitvoering
van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

Verzekerd tegen financieel
onvermogen bij het
Garantiefonds

