Nascholing tandartsen, huisartsen, MH en sociaal geneeskundigen
18 – 25 januari 2019
Kaapstad/ Somerset West, Zuid Afrika
•

Cursist

Naam:

M/V :

Eerste voornaam in paspoort voluit:

Initialen:

Geb. datum:

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Tel. werk:

Privé:

E-mail:

BIGnr.

•

Fax:

Partner/begeleidende pers(o)on(en)

Naam:

M/V

Eerste voornaam in paspoort voluit:

Cursuskosten
Tandarts O huisarts O of MH O

Geb. datum:

Initialen:
BIGnr

Inschrijving vóór 1 juli
€ 1495,- O

na 1 juli
€ 1595. - O

POH O of meewerkende partner O

€ 795.- O

€ 895.- O

Sociaal geneeskundigen

€ 1495.- O

€ 1595.- O

Jeugdarts O

•

Bedrijfsarts O

anders O

Arrangement reservering

(svp aankruisen)

Reisarrangement

Reissom cursist

vanaf

€ 1945.- O

Reissom meereizende partner

vanaf

€ 1375- O

Culinair pakket* met 2 x lunch en 2 x diner incl. wijnarrangement en transfers hotel – wine estate vv € 295.- p.p.
Reissom is inclusief:
Economy class ticket Amsterdam – Kaapstad vv per KLM in de N klasse
luchthavenbelasting
7 nachten verblijf in hotel Lord Charles o.b.v. logies en ontbijt
transfers luchthaven Kaapstad – hotel v.v.
welkomst cocktail
Farewell diner
Exclusief;
Verhoging luchthavenbelasting of brandstoftoeslag indien van toepassing Administratie
kosten € 35.- per factuur
Garantiefonds bijdrage € 15.- per factuur
Vluchttoeslag indien van toepassing op moment van boeking
Culinair pakket wordt met de groep samen genoten

Lunch op Morgenster en Lourensford en diner op Longridge en Waterkloof

O

.

18 januari Amsterdam – Kaapstad KL 597 10.15 – 22.35
25 januari Kaapstad – Amsterdam KL 598 00.30 – 11.20*
*aankomst 26 januari in de ochtend in Amsterdam

Afwijkende vluchttoeslag en vlucht afhankelijk van beschikbaarheid, bel met 076 7501271 Meeting & Convention Travel
voor een afwijkend reisarrangement/ verlenging

Voor- inschrijving sluit 1 juli 2018
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 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom en het cursusgeld en evt.
annuleringskosten van het ticket
Bij annulering vanaf de 14e 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

……-…..- 2018
Datum

………………..
Handtekening

Gelieve het aanmeldingsformulier te sturen/ scannen of faxen aan:
Meeting & Convention Travel
Prins Hendrikstraat 22
4835 PP Breda
Telefoon: 076 7501271
E mail: info@mc-travel.nl

N.B. Docendo Orbis behoudt zich het recht voor wegens onvoldoende inschrijvingen een cursus te laten vervallen. U
ontvangt hiervan uiterlijk 6 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

