
INSCHRIJFFORMULIER (de informatie wordt vertrouwelijk behandeld)

FRISSE START ACTIE - 2018 
Heb je chronisch klachten? Last van ontstekingen? Verlies van levensvreugde?
Wil je gezonder, fitter, energieker worden, maar weet je niet waar te beginnen?

Schrijf je in voor het kortingsarrangement “Beter Leven - Beter Worden”
   Tweede editie!   Inclusief handleiding.
   Nog enkele arrangementen beschikbaar!!

Van donderdag 8 maart t/m zondag 11 maart 2018 nabij Cochem aan de Moezel.

Aanmelding: op volgorde van binnenkomst �

naam:

straat:

postcode + woonplaats:

mobiel nummer:

e-mailadres:

contactpersoon thuis:

telefoonnr. 
contactpersoon

ziektekostenverzekering: maatschappij:
polisnummer:
telefoonnummer:

reisverzekering: maatschappij:
polisnummer:
telefoonnummer:

allergieën: (gluten / zuivel / noten / etc)

dieet: (vega / vegan / koolhydratenarm / etc)

Kamerindeling: in principe hanteert organisatie 2 personen van zelfde geslacht op 1 kamer

wensen kamerindeling: (met: man, vrouw, alleen, maakt niet uit)
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Voeding
Als je meer wilt delen over jouw voedingsgewoonten, dan kan dat hier. Maar hier kun je ook 
je wensen uiten op het vlak van voeding: wil je anders gaan eten, en waarom. 

Medische informatie (zoals medicatie / medische handelingen)
Indien je het van belang vindt om bepaalde medische informatie kenbaar te maken aan ons, 
dan kun je dat hier kort omschrijven. Dit gaat om informatie welke vooral van belang is bij 
eventuele calamiteiten. 

Energie-level
Kun je hier kort omschrijven wat je energie-level is? (Dit is om rekening te houden met 
intensiteit van de activiteiten binnen het programma.) 
Hoe actief ben je thuis? Sport/train je? Wat denk je dat je qua intensiteit aan kan tijdens het 
meerdaagse arrangement? (korte wandeling / lange wandeling / ontspanningsoefeningen / 
circuittraining / etc.)

Annulering
Bij een annulering van de deelname, hopen we dat je minimaal bereid bent om 
de bijdrage voor de reiskosten te betalen die afgesproken is met je mede-
reisgenoten. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang programma, hopen wij 
dat je het bedrag voor verblijf en voeding over wilt maken, tenzij je een vervanger 
vindt. Bij annulering door de organisatie: volledige teruggave deelnamekosten.

Verklaring:
Ik neem deel aan dit arrangement op eigen risico.

DATUM:   PLAATS:  HANDTEKENING:

     -      - 2018           ..................... .................................... 

Tot slot:
We organiseren deze reis met zorgvuldigheid. Laat het ons weten als u op- of 
aanmerkingen, speciale wensen of klachten heeft.

�
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BETAALREGELING

 Kortingsarrangement:

Bedrag Korting Te betalen
Deelname arrangement € 600,= € 600,= € 0,=

Bijdragen verblijf & voeding € 200,= € 0,= € 200,=

Vervoerskosten delen, in overleg met anderen / carpool

Het bedrag kan overgemaakt worden naar: 

J.B. van Deelen
Rabobank: NL50RABO0316838403
Onder vermelding van: ‘Anders Actief: Beter Leven - Beter Worden’

Bij voorkeur voor aanvang arrangement, eventueel contant ter plaatse. Op verzoek ontvangt u een 
factuur. Mogelijk is uw werkgever bereid deze kosten te betalen. 
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