Boek online via www.okrareizen.be/boeken
of verstuur dit formulier naar Okrareizen
Haachtsesteenweg 579, PB 47, 1031 Brussel

BESTELBON
www.okrareizen.be
Intersoc vzw, btw: BE 0410 663 554

BESTEMMING ......................................................................... van .......... / .......... tot .......... / .......... / ..........
DEELNEMER 1

DEELNEMER 2

Naam: .........................................................................................................

Naam: .........................................................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

(Officiële) voornaam: .............................................................................

Straat en nr.: .............................................................................................

Straat en nr.:* ...........................................................................................

Postnr.: ............... Woonplaats: ..............................................................

Postnr.:* ............... Woonplaats:* ..........................................................

Tel.: ..................................... Gsm: .............................................................

Tel.:* ..................................... Gsm:¨* ........................................................

E-mailadres: ..............................................................................................

E-mailadres:¨* ...........................................................................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

Geboortedatum: ............. / ............. / 19 ..............................................

Identiteitskaartnr.:

Identiteitskaartnr.:

-

-

-

-

vervaldag:...................................................................................................

vervaldag:...................................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................

OKRA-lidnummer: ...................................................................................
(*indien deze gegevens gelijk zijn aan de gegevens van deelnemer 1 moet je deze niet invullen)

KAMERKEUZE (duid aan)
Dubbelkamer voor 2 personen (1 tweepersoonsbed)
Twin-kamer voor 2 personen (2 eenpersoonsbedden) Deelt kamer met: .................................................................................................
Eenpersoonskamer (indien nog beschikbaar)
Triple-kamer (3 eenpersoons bedden + op aanvraag en enkel in Vayamundo) Deelt kamer met: ..................................................………
Kamerupgrade (indien mogelijk). Graag de juiste kamerkeuze vermelden (bijvoorbeeld zeezicht) Een toeslag is van
toepassing: ...................................................................................................................................................................................................................
Opmerkingen of wensen ................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

❏
❏
❏
❏
❏

EXTRA OPTIES

Noteer hier eventuele extra uitstappen die je wil boeken. Een toeslag is van toepassing: ......................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

KORTINGEN

❏ Korting waardebon ten bedrage van ….............. euro
❏ OKRA-reischeque ter waarde van ….............. euro
OPSTAPPLAATS

Vul hier de gewenste opstapplaats in (enkel de opstapplaatsen van de organiserende regio zijn mogelijk).
.................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Ik wens gebruik te maken van de ophaaldienst. Indien je ophaaladres niet gelijk is aan je opgegeven officiële adres, vul
dan hier je ophaaladres in. Deze optie is enkel mogelijk voor reizen van de regio Oost-Vlaanderen:
.................................................................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon in Belgie tijdens je vakantie: Naam : .......................................................................... Tel.nr................................………………
De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Hiervoor krijg je een afrekening bij de reisbevestiging. Ondergetekende gaat akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden van Intersoc vzw, zoals vermeld in de reisbrochure en steeds te raadplegen op de website www.okrareizen.be./voorwaarden. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het
voorschot. Ondergetekende verklaart in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om op zelfstandige basis, de reis onder normale omstandigheden te kunnen meemaken.

Opgemaakt te ......................................................................................................... Op datum van : ............/............/............
Handtekening deelnemer(s) (verplicht):

❏ Ik wens de reisbevestiging en communicatie via de post te ontvangen.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Intersoc vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Dit voor de organisatie van de OKRAreizen op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw inschrijving, om je lidmaatschap te kunnen controleren om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele ledenorganisatie.
Indien je niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op DPO@Intersoc.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.okrareizen.be/privacy
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