Nascholing huisarts, SO, bedrijfsarts, tandarts en MH
5 – 13 februari 2021
Bonaire

Cursist
Naam:

M/V :

Initialen:

Eerste naam in paspoort voluit:

Geb. datum:

Voornaam;

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. werk:

Privé:

E-mail:

Bignr.

Fax:


Partner/begeleidende pers(o)on(en)
Naam:

M/V

Eerste naam in paspoort voluit:

Geb. datum:


Cursuskosten
vóór 1 maart
Huisarts
€ 1650- O
SO
€ 1650.- O
Tandarts
€ 1650.- O
MH
€ 1650.- O
Bedrijfsarts
€ 1650.- O
Asssistente/POH/ meewerkende partner € 550.- O

Initialen:

ná 1 maart
€ 1750.- O
€ 1750.- O
€ 1750.- O
€ 1750.- O
€ 1750.- O
€ 550.- O


Arrangement reservering
(svp aankruisen)
Reissom cursist
Reissom meereizende partner
Reissom 2 cursisten op een kamer


Reisarrangement
vanaf € 2175.- O
vanaf € 1495.- O
vanaf € 1675.- O pp

Arrangement

Reissom is inclusief:
Economy class ticket Amsterdam – Bonaire per KLM
Luchthavenbelasting
7 nachten verblijf hotel Marriott Courtyard o.b.v. logies en ontbijt
Transfers luchthaven – hotel v.v.
Welkomst cocktailparty
Farewell diner
Exclusief;
Administratiekosten € 35.- per factuur
Bijdrage GGTO garantiefonds € 15.- per factuur
Afwijkende transfers € 30.- p.p. per transfer
.

Vluchtschema per KLM
05 februari Amsterdam – Bonaire KL 767
12 februari Bonaire – Amsterdam KL 767

12.35 – 19.55
21.00 – 11.20 aankomst 13 februari

Vluchttijden onder voorbehoud van wijziging
Afwijkende vluchttoeslag en vlucht afhankelijk van beschikbaarheid.
Bij afwijkend arrangement aanvragen wordt u verzocht contact op te nemen met Meeting & Convention Travel, tel. 076 7501271

1E inschrijving sluit 1 december 2020
Annuleringsvoorwaarden
Uw annulering kan alleen na schriftelijke indiening worden behandeld.
Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling en evt. annuleringskosten van het ticket
Bij annulering vanaf de 56ste dag tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom en het cursusgeld en evt.
annuleringskosten van het ticket
Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 50 % van de reissom en het cursusgeld en evt.
annuleringskosten van het ticket
Bij annulering vanaf de 21e dag tot de dag van vertrek: 100% van de reissom en het cursusgeld.
Naar aanleiding van uw opgave zult u worden gefactureerd door Meeting & Convention Travel.
Ondergetekende verklaart hiermede gereserveerd te hebben. Op onze reizen zijn bovengenoemde reisvoorwaarden van
toepassing waarmee hij/zij bij deze akkoord gaat. Hij/zij verklaart na ontvangst van de factuur de betalingscondities in acht te
nemen.
Voor akkoord:
…………………
Plaats

……-…..- 2020/2021
Datum

………………..
Handtekening

Gelieve het aanmeldingsformulier te sturen of faxen aan: Meeting & Convention Travel
Prins Hendrikstraat 22
4835 PP Breda
Telefoon: 076 7501271
Of scan in en stuur aan: E mail: info@mc-travel.nl
Check altijd of uw formulier goed is aangekomen
N.B. Docendo Orbis behoudt zich het recht voor wegens onvoldoende inschrijvingen een cursus te laten vervallen. U
ontvangt hiervan uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus bericht. De betaalde cursuskosten en reiskosten via Meeting
& Convention Travel worden dan gerestitueerd. Docendo Orbis is niet verantwoordelijk voor evt annuleringskosten die
worden gemaakt indien reis en/of verblijf NIET via Meeting & Convention Travel zijn geboekt

