
BESTELBON
24/08/2018

Naam
Straat en nr

Postcode en Plaats
Telefoon

Gsm
Email

Details van de reis

Bestemming
Periode
Verblijf

Maaltijdregime
Vervoer

bij eigen vervoer aankomst op
extra nacht/diner

Bijzondere wensen

Lijst van de deelnemers (kolom 4 & 5: selecteren wat correct is, rest: invullen)
Familienaam Voornaam Geboortedatum Ski/ Les? Weken ervaring

Snowboard en niveau ESF
Peeters Jan 1/01/1975 ski Nee nvt
Janssens An 2/02/1975 ski Ja 4
Peeters Peter 3/06/2011 ski Ja 3 - Flocon
Peeters Julie 30/07/2013 ski Ja 01-Ourson
Peeters Jef 15/08/2014 ski Ja 0

Prijs pp x pax Totaal
736,00 € 5 3.680,00 €

-90,00 € 4 -360,00 €
-25,00 € 4 -100,00 €
-70,00 € 1 -70,00 €

-114,00 € 1 -114,00 €
korting 5-jarige -209,00 € 1 -209,00 €
korting 4-jarige -312,00 € 1 -312,00 €
Skiles 1 volw 80,00 € 1 80,00 €
Skiles 2 kinderen 7 & 5j 115,00 € 2 230,00 €
Skiles kind 4j 120,00 € 1 120,00 €
verblijf zat diner - zat ontb volw -18,00 € 1 -18,00 €
verblijf zat diner - zat ontb kind 7j -11,00 € 1 -11,00 €
verblijf zat diner - zat ontb kind 5j & 4j -6,00 € 2 -12,00 €

90,00 € 1 90,00 €
0,00 €

Prijsberekening

Korting 7-jarige

2.096 €

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

…/…….
04../…….
xxx@cc.xx

extra begeleid skiën in voormiddag voor 5-jarige

Basisprijs

2.994,00 €
898 €

Totaal incl.btw en annuleringsverzekering

Eigen vervoer

30% Voorschot (onmiddellijk te betalen bij inschrijving)

Eigen vervoer 4-jarige

Vol Pension
Eigen vervoer

zaterdag 06/04/2018
ja

Vroegboekvoordeel vóór 1/10

Supplementen en Kortingen

Weken ervaring + niveau ESF: enkel in te vullen voor wie les volgt: voorbeeld: 02, Flocon of 05, argent etc…

begeleid skiën in VM voor kind 5j
…

Saldo (te betalen ten laatste 1 maand vóór vertrek)

Les Karellis
Pasen 1 (EV) 06/04/19-13/04/19
residentie 'Odésia'

0000 Xxx

Peeters  Jan (fictieve naam)
xxxstraat xx

datum



Facultatieve bijstandsverzekering  (in supplement op de hierboven vermelde prijzen)
(wordt afzonderlijk gefactureerd) Reisbijstandsverzekering personen

Reisbijstandsverzekering wagen

Opgemaakt te: op :

Handtekening Tramontana:
(naam invullen + vermelding 'gelezen en goedgekeurd')

Verzekerd tegen financieel onvermogen
bij het Garantiefonds

Ondergetekende, inschrijver (of indien minderjarige: ouder of voogd van ingeschrevenen), verklaart kennis genomen te hebben van de algemene
reisvoorwaarden voor pakketreizen en van de bijzondere voorwaarden zoals afgedrukt op de site https://tramontana.be/ski/reisvoorwaarden/ .
Ondergetkende verklaart ook kennis gen,omente hebben van alle info van het standaardformulier van pakketreizen (zie
https://tramontana.be/ski/reisvoorwaarden/).

handtekening klant:

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'.




