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Reisnummer  BDL2019-084 

Bestemming Brussel 

Vertrekdatum Vrijdag 11 oktober 2019 

Reisduur 3 dagen 

Reissom € 450,- per persoon 

Toeslag 1-persoonskamer in het hotel € 120,- per persoon 

 

Persoonsgegevens (invullen conform paspoort; voor gehuwde dames de meisjesnaam) 

Achternaam 1e Voornaam voluit M / V Geboortedatum Paspoortnummer Geldig 

tot 

      

      

 

Adresgegevens 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

Telefoonnummer 

 

 

Mobiel telefoonnummer  

 

E-mail  

 

Telefoon thuisblijvers (altijd invullen)  

 

 

Hotelkamer 

Kamertype 

 

 

 2-persoonskamer met bad of douche en toilet 

 1-persoons met bad of douche en toilet (toeslag) 

Deelt u een 2-persoonskamer met iemand die zelf een formulier 

invult, dan graag deze naam vermelden. 

Medereiziger: 

 

Diëten en voorkeuren (kunnen niet gegarandeerd worden!) 

Dieetwens  

Voorkeuren  

 

Betaling: 

De betaling vindt plaats per factuur. U ontvangt 2 facturen van BDL-Grouptravel B.V.:  

 

- Ca. 15 mei 2019 een factuur ter waarde van 25% van de reissom + de eventuele via BDL-Grouptravel 

afgesloten verzekeringen 

- Ca. 15 augustus 2019 de restantfactuur 

 

We verzoeken u vriendelijk de facturen tijdig te betalen.  

Na ontvangst van de aanbetaling is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. 
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Verzekeringen: zie pagina 3 en 4! 
 

 

Algemene opmerkingen: 

 Het minimum aantal deelnemers bedraagt 40 personen.  

Op woensdag 15 mei zal besloten worden of er voldoende deelnemers zijn voor deze reis naar Brussel. 

Bij voldoende deelnemers ontvang u dan de eerste aanbetalingfactuur. 

 De reis is uitsluitend bedoeld voor de Vrienden van Rijksmuseum Twenthe. 

Dat geldt ook voor de eventuele tweede deelnemer met wie een kamer gedeeld wordt. 

 Voor reizen naar België dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart. 

 BDL-Grouptravel is aangesloten bij het GGTO Garantiefonds reisgelden. Het garantiefonds biedt reizigers 

de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terug ontvangen en eventueel hun terugreis vergoed krijgen, 

als de betrokken touroperator in financieel onvermogen zou geraken. Een veilig gevoel 

 BDL-Grouptravel verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van de reis. Via de website kunt u de Privacy 

& Cookieverklaring downloaden met alle benodigde informatie 

https://bdl-grouptravel.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-en-Cookiebeleid-BDL-Grouptravel.pdf 

 Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden BDL-Grouptravel van toepassing.  

https://bdl-grouptravel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Algemene-Voorwaarden.pdf 

 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

  

 

Het volledig ingevulde formulier s.v.p. vóór 15 mei 2019 mailen of gefrankeerd opsturen:  

 

BDL-Grouptravel B.V. 

T.a.v. Betsy Diender 

Rossinistraat 101 

7442 GW  Nijverdal 

 

Telnr. 06 43008189 

Email: betsy@bdl-grouptravel.nl  

 

https://bdl-grouptravel.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-en-Cookiebeleid-BDL-Grouptravel.pdf
https://bdl-grouptravel.nl/wp-content/uploads/2015/02/Algemene-Voorwaarden.pdf
mailto:betsy@bdl-grouptravel.nl
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Wij raden u dringend aan om goed verzekerd op reis te gaan! 

Het is mogelijk om via BDL-Grouptravel een annuleringsverzekering en/of reis-, bagage- en 
ongevallenverzekering af te sluiten bij De Europeesche Verzekeringen.  
Wij bemiddelen in verzekeringen en ontvangen daarvoor van Europeesche Verzekeringen provisie. 
 

S.v.p. aankruisen welke verzekering u wenst af te sluiten en dan onderstaande verklaring invullen: 
 
Ik wens de volgende verzekeringen via BDL-Grouptravel af te sluiten bij de Europeesche Verzekeringen: 

 

 Individuele annuleringsverzekering 
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/kortlopende-annuleringsverzekering 
De kosten voor een individuele allrisk annuleringsverzekering bedragen 7% van de reissom. Bij dit 
bedrag komt 21% assurantiebelasting en € 3,50 poliskosten. 
 
Voor het afsluiten van de annuleringsverzekering dienen wij binnen 8 dagen na boeking te beschikken over de 
volgende gegevens: achternaam, voorletters, geslacht & geboortedatum 

 

 Reis-, bagage- en ongevallenverzekering 
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/Kortlopende-Reisverzekering 
Kosten bedragen € 2,77 per dag voor de ’Optimaal’ dekking.  
Bij dit bedrag komt 21% assurantiebelasting en € 3,50 poliskosten. 
 

Bij het afsluiten van één of meerdere verzekeringen dient u onderstaande verklaring naar waarheid in te 
vullen: 
 
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de 
afgelopen 8 jaar verdacht van of veroordeeld voor: 

- Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of een poging daartoe 
- Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of 

een poging daartoe 
- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten 
- Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of 

doorrijden na een aanrijding? 
Let op: ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen of bent vrijgesproken, of als de rechter u een 
maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met ‘Ja’ beantwoorden. 
 

 nee     ja, toelichting ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bent u, of is een van de personen die u wilt meeverzekeren, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij 
verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling? 
 

 nee     ja, toelichting ………………………………………………………………………………………………………. 
 
U heeft verklaard dat: 
*u de volledige tekst van alle vragen heeft gelezen; 
*de Europeesche uw ingevulde persoonsgegevens mag controleren. Hoe wij dit doen kunt u lezen op: 
www.europeesche.nl/identiteitscontrole; 
*antwoorden juist en volledig zijn; 
*u gewezen bent op de polisvoorwaarden. Deze vindt u op www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden; 
*u akkoord bent dat de Europeesche informatie digitaal aan u kan verstrekken 
*u de afgesproken premie en kosten betaalt als u de polis ontvangt die volgens deze aanvraag is opgemaakt 
*de Europeesche informatie over uw schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars en 
adviseurs; 
*u op de hoogte bent van de bedenktermijn: als u de verzekering toch niet wilt, kunt u deze binnen 14 dagen 
annuleren 
 

 Ik ga akkoord   

https://europeesche.us11.list-manage.com/track/click?u=255143c256515b201a7a3ed90&id=6a63ab8a4c&e=3a99e5695f
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/Kortlopende-Reisverzekering
http://www.europeesche.nl/identiteitscontrole
http://www.europeesche.nl/klantenservicevoorwaarden
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Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

  

 

Graag wijzen we op de 'Hulp op Zak-app' van de Europeesche. Deze app biedt overal een medisch 
woordenboek in negen talen, informatie over lokale ziekten, verplichte inentingen en alarmcentrales. 

Indien u een klacht zou hebben over de Europeesche Verzekering dan kunt u deze indienen op de 
website van de Europeeschee: https://www.europeesche.nl/klachtenformulier of door een brief te 
sturen naar Europeesche Verzekeringen, o.v.v. Klacht, Postbus 2072, 3500HB Utrecht. 
 
Indien (één van) bovenstaande verzekeringen door uzelf wordt afgesloten, willen wij u adviseren 
duidelijk de polisvoorwaarden van deze verzekering te controleren, om na te gaan of deze voldoende 
dekking biedt voor deze reis.   

 

 

https://www.europeesche.nl/klachtenformulier

