
 

 

Boekingsformulier   Verrassend Zuid-Afrika - 14 dagen 
 
Reisperiode* ⃝ 24.10.2019 – 06.11.2019 

⃝ 04.11.2019 – 17.11.2019 
 
* s.v.p. gewenste reisperiode aankruisen 
 
** LET OP:  U dient hier exact de gegevens, zoals vermeld staan in uw paspoort, over te nemen. Dit betekent 
dat u uw officiële voorna(a)m(en) dient te vermelden. Voor de dames geldt daarnaast dat u bij de achternaam 
eerst uw meisjesnaam dient te vermelden met als toevoeging e/v (echtgenote van) en dan uw getrouwde naam. 
Graag kopie van uw paspoort meesturen voor het juist inboeken van de vliegtickets. Uw paspoort dient nog 
minimaal 3 maanden na terugkeer in Nederland geldig te zijn. 
 
Achternaam**   : …………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
Officiële voorna(a)am(en)** : ……………………………………………………………………………………..…………………Dhr/Mw** 
 
Straat en huisnummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode   :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Plaats    :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Geboortedatum   :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
E-mail    :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Telefoonnummer  :………………………………………….……………… Mobiel nr:………………………….………………… 
 
Naam en telnr. Thuisblijver :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Opmerkingen:   :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Abonnee   :Ja/Nee,  Welk Dagblad:………………………..………..……………………………………………… 
 
Achternaam 2e deelnemer** : ………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
Officiële voorna(a)m(en) 2e deelnemer** : ………………………………………………….…………………………….…..……Dhr/Mw** 
 
Geboortedatum 2e deelnemer :………………………………………………………….………….……………………………….….………….... 
 
Opstapplaatsen (s.v.p. gewenste opstapplaats aankruisen)
 
⃝ Groningen      ⃝ Drachten   
⃝ Assen       ⃝ Leeuwarden 
⃝ Beilen       ⃝ Heerenveen   
 
(Wij hanteren een minimum aantal personen van 4 per opstapplaats. Indien er minder dan 4 personen geboekt zijn voor een  
opstapplaats, vervalt deze opstapplaats. Wij nemen dan contact met u op zodat u kunt kiezen uit één van de andere opstap- 
plaatsen.)  
 



 

 
 
Prijsspecificatie 
 
      Prijs p.p.  Aantal pers.  Totaal 
Reissom 
 
Lezersprijs                                €  3.195,00  x ………….  € ……………..… 
 
Toeslag eenpersoonskamer                                   €     375,00  x ………….  € …………..…… 
 
Facultatieve excursie 
 
Boottocht Robbeneiland incl. vervoer  €       50,00   x ………….  € …………..…… 
   
 

Totale reissom  € ..……..……… 
 
Mochten  vluchten in de standaard boekingsklasse zijn volgeboekt dan kan er een toeslag van toepassing zijn. Dit is bekend op het moment 
van boeking.  
 

Nadat we uw ingevulde boekingsformulier hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging waarin wij u verzoe- 
ken een aanbetaling van 15 %  van de reissom te voldoen. Het restbedrag dient u 4 weken voor vertrek aan ons 
over te maken. Indien u binnen 4 weken voor vertrek boekt, verzoeken wij u het volledige bedrag ineens te 
voldoen. Op de bevestiging vermelden wij deze bedragen en uiterste betaaldata. 
 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij de verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle op dit boekingsformulier 
vermelde personen. Deze aanmelding is bindend. 
 
 
----------------------------------------------------    --------------------------------------------------- 
Plaats en datum      Handtekening 
 
Dit volledig ingevulde formulier stuurt u naar: 
 
Mondial Tours Lezersreizen o.v.v.: Verrassend Zuid-Afrika 
Bruggenmorsweg 10 
7521 ZV Enschede 
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