Landelijk Secretariaat
P.C. Hooftlaan 240
9673 JG Winschoten
Telefoonnummer : 0597 613388
Mobiel 0612122675
E-Mail :
stichtingkurenmetreuma@gmail.com
Website: www.kurenmetreuma.com
IBANnummer :
NL67 INGB 0008 45 3722
K.v.K. : 34129455

Aanmeldingsformulier Kuurreis KMR (Hongarije 2018)
Belangrijk: kopie van paspoort en reis- en annuleringsverzekering meesturen!!
Naam

:__________________________Voorletters

:____________

man/vrouw

Eerste voornaam voluit:________________ Roepnaam

:_________________________

Geboortedatum:______________________ Email adres

: _________________________

Adres

:__________________________

Postcode :__________________________Woonplaats

:__________________________

Telefoon :__________________________ Telefoon ( Achterban):____________________
Zorgverzekeraar ____________________ Pakket:_________________________________
Vergoeding zorgverzekeraar

0 JA 0 NEE Bedrag:_____________________________

Polisnr.Zorgverzekeraar:______________ Polisnr.Reisverzekering:___________________
Polisnr. Annuleringsverzekering:____________ Bank- of Gironummer________________
Ondergetekende wil graag een eenpersoonskamer.

0 JA 0 NEE

Ondergetekende wil graag samen op een kamer met________________________________
==================================================================
Ik geef me op voor de twee of drieweekse groepskuurreis naar:
0 4* Hunguest Hotel Béke van 18 september t/m 2 oktober 2018 ( 2 weekse reis )
0 4* Hunguest Hotel Béke van 18 september t/m 9 oktober 2018 ( 3 weekse reis )
Bij voldoende deelnemers begeleiding KMR
Plaats: ____________________________________________Datum:__________________
Handtekening:______________________________________
Dit aanmeldingsformulier zenden aan:
Stichting KMR
P.C. Hooftlaan 240
9673 JG Winschoten
IBANnummer NL67 INGB 0008 45.3722 t.n.v Kuren Met Reuma; BTWnummer 8102.77.980B01
IBANnummer NL67 INGB 0008 45.3722 t.n.v Kuren Met Reuma
KvK Amsterdam 34129455. Aangesloten bij: SVKI Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen.

.

Prijzen en algemene bepalingen
Groepsreizen:
-

-

De groepsreizen worden aangeboden met halfpension en 3-4 kuurbehandelingen per dag.
Op deze reizen gaat een begeleider van KMR mee. (Bij voldoende deelnemers)
Personen met een zorgverzekering bij DSW, Delta Loyd enz. kunnen voor een vergoeding van
hun zorgverzekeraar in aanmerking komen.
De aanvraag en inning van een vergoeding door de zorgverzekeraar worden door de kuurgast
zelf verzorgd.
De eerste aanbetaling van de kuurreis moet direct na het boeken betaald worden.
Het restant dient uiterlijk 12 weken voor vertrek betaald zijn.
In overleg kan er een andere betalingsregeling getroffen worden.
Bij deelname aan een groepsreis is een reis- en annuleringsverzekering verplicht.
Veel verzekeraars gaan niet hoger dan € 1500,00 bij een doorlopende verzekering, dit betekent
wanneer u een reis boekt van b.v. € 1800,00 heeft u een eigen risico van € 300,00., dan zou u
voor € 300,00 een extra verzekering af moeten sluiten. Vraag dit a.u.b. na bij uw verzekering.
U moet voor de hele reissom een verzekering afsluiten, ook als u subsidie krijgt van KMR.
Wie niet in staat is om zelfstandig aan een groepsreis deel te nemen, moet zelf zorgen
voor een begeleider (prijs op aanvraag)
Een groepsreis kan geannuleerd worden bij te weinig deelnemers.
Boeking is in volgorde van binnenkomst aanmeldingsformulier.
Wij behouden ons het recht voor tussentijdse prijsverhogingen, zoals brandstoftoeslag e.d. door
te berekenen. (overmacht)
Voor boekingen kort voor vertrek worden vaak hogere tarieven berekend
( Boek dus op tijd)
U kunt geen kamer claimen, maar wel uw voorkeur aangeven.

