inschrijving architectuurreis Finland
dossier n° FI/20180616/…….…
16 t/m 23 juni 2018
A. Facturatiegegevens (indien van toepassing)
naam (bedrijf)
straat en nummer
postcode en plaats
land
e-mailadres
BTW-nummer

B. Informatie over de reizigers
reiziger 1 tevens reistitularis
titel
Mevr.
Dhr.
voornaama
naam
geboortedatum
nationaliteit
nummer identiteitsbewijs
vervaldatum ID-bewijs
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
land
mobiel nummer
e-mailadres
beroep
annulatieverzekering €35
bagageverzekering €14
kamer

ja
nee
ja
nee
enkele bezetting, met opleg van €300
dubbele bezetting, met wie?
vrij in te delen door planopli
naam:

ICEb naam
ICE mobiel nummer
ik voeg hierbij een scan van het identiteitsbewijs van reiziger 1, tevens reistitularis
ik voeg hierbij een digitale foto van reiziger 1, tevens reistitularis

paraaf
reistitularis:

reiziger 2
titel
voornaamc
naam
geboortedatum
nationaliteit
nummer identiteitsbewijs

a

Mevr.

Dhr.

schrijf alle namen exact zoals vermeld op uw internationale reispas
ICE = In Case of Emergency
c
schrijf alle namen exact zoals vermeld op uw internationale reispas
b
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vervaldatum ID-bewijs
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
land
mobiel nummer
e-mailadres
beroep
annulatieverzekering €35
bagageverzekering €14
kamer

ja
nee
ja
nee
enkele bezetting, met opleg van €300
dubbele bezetting, met wie?
vrij in te delen door planopli
naam:

ICEd naam
ICE mobiel nummer
ik voeg hierbij een scan van het identiteitsbewijs van reiziger 2
ik voeg hierbij een digitale foto van reiziger 2

reiziger 3
titel
voornaame
naam
geboortedatum
nationaliteit
nummer identiteitsbewijs
vervaldatum ID-bewijs
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
land
mobiel nummer
e-mailadres
beroep
annulatieverzekering €35
bagageverzekering €14
kamer

Mevr.

Dhr.

ja
nee
ja
nee
enkele bezetting, met opleg van €300
dubbele bezetting, met wie?
vrij in te delen door planopli
naam:

ICEf naam
ICE mobiel nummer

paraaf
reistitularis:

ik voeg hierbij een scan van het identiteitsbewijs van reiziger 3
ik voeg hierbij een digitale foto van reiziger 3

d

ICE = In Case of Emergency
schrijf alle namen exact zoals vermeld op uw internationale reispas
f
ICE = In Case of Emergency
e
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reiziger 4
titel
voornaamg
naam
geboortedatum
nationaliteit
nummer identiteitsbewijs
vervaldatum ID-bewijs
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
land
mobiel nummer
e-mailadres
beroep

Mevr.

annulatieverzekering €35

Dhr.

ja
nee
ja
nee
enkele bezetting, met opleg van €300
dubbele bezetting, met wie?
vrij in te delen door planopli
naam:

bagageverzekering €14
kamer

ICEh naam
ICE mobiel nummer
ik voeg hierbij een scan van het identiteitsbewijs van reiziger 4
ik voeg hierbij een digitale foto van reiziger 4

C. Overzicht van de totale prijs

basisreis
reissom
supplement enkele kamers

reizigers x €1.750
reizigers x €300

opties
annulatieverzekering
bagageverzekering
loggidsi

totale prijs
voorschot
saldo

paraaf
reistitularis:

g

reizigers x €35
reizigers x €14
exemplaren x €30

0
0

0

schrijf alle namen exact zoals vermeld op uw internationale reispas
ICE = In Case of Emergency
i
voor uitleg over de loggidsen van planopli, zie pagina 6.
h
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€ inclusief BTW
€
€
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D. Uitgever van deze bestelbon en organisator van deze architectuurreis

planopli bvba
architectuurreizen
Eikestraat 82, 9550 Steenhuize
+32 484 088 606
planopli@planopli.net
www.planopli.net
BE 0810.037.496

9/05/17 18:18

paraaf
reistitularis:
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erkenningsnummer VVR: 9693
erkenningsnummer fervent reisagent: 625
polisnummer BA uitbating reisorganisatie: 03/99.586.091
polisnummer VSR financieel onvermogen: LXX048660
bankrekeningnummer: BE25 7350 4701 5682

Betaling = boeking
De reistitularis heeft zeven dagen de tijd om het voorschot van €1.000 per reiziger te betalen.
Dit voorschot moet worden gestort op rekeningnummer BE25 7350 4701 5682 met vermelding van de naam van de
titularis van deze inschrijving.
Pas na de storting van het voorschot is de inschrijving definitief.
Het reiscontract ontstaat op het moment dat de titularis de schriftelijke bevestiging van planopli heeft ontvangen
betreffende het dossiernummer van de boeking en de goede ontvangst van het voorschot.
Na betaling van het saldo ten laatste 30 dagen voor vertrek, ontvangt de reistitularis tot slot de reisdocumenten via
e-mail.

Annulatie
Indien het saldo niet tijdig is overgemaakt, kan de inschrijving worden geannuleerdj.
Indien er niet voldoende inschrijvingen zijn voor de reis (30), zal de reis worden geannuleerd. De reistitularis zal de
week volgend op de laatste dag van inschrijving (10 maart 2018) op de hoogte worden gebracht van de annulatie en
zal het voorschot integraal terugbetaald krijgen.
Annulering door de reistitularis of de reiziger is conform de bepalingen van de algemene en de bijzondere
reisvoorwaarden die op de website van planopli zijn terug te vinden, op aanvraag in pdf-formaat verkrijgbaar zijn en
die bij bevestiging van deze bestelbon tevens als bijlage digitaal zijn doorgestuurd.

Ondertekening
Door deze bestelbon te ondertekenen, erkent de reistitularis het programma van de reisorganisatork, de algemene
en de bijzondere reisvoorwaarden op de website van planopli te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
De reistitularis heeft de volgende pagina (pagina 6) met specifieke reisinformatie gekregen en gelezen.
De reistitularis erkent dat dit een reservering is met betalingsplicht.
Doorslaggevende bedenkingen van de reistitularis:

Vrijblijvende wensen en voorkeuren van de reistitularis:

Ondertekend, te
op
2018 in twee door de partijen ondertekende exemplaren
met zes geparafeerde bladzijden. Elke partij heeft een exemplaar ontvangen.

paraaf
reistitularis:

handtekening reistitularis
j

handtekening planopli

Overeenkomstig art. VI.53 12° van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument het herroepinsrecht niet uitoefenen voor de
terbeschikkingstelling van accommodatie, anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
k
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van
25 april 1997, is planopli door Amlin Insurance SE, bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 2943 – RPR 0644.921.425)
www.amlin.com, verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling
wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden (VSR), een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR).
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Specifieke reisinformatie Finland
Verblijf en maaltijden
verblijf 7 overnachtingen met ontbijt in drie- en viersterrenhotels (volgens locatie) inbegrepen
lunch 1 picnic is inbegrepen in de reissom
overige maaltijden voor eigen rekening

Inbegrepen transport
internationale vluchten heen- en terugvlucht Brussel- Helsinki, economy class
bezoekprogramma vervoer met luxe touringcar

Verzekeringen
inbegrepen groepsreisbijstandverzekering
€35 optionele annulatieverzekering
€14 optionele bagageverzekering

Loggids
een loggids is de versmelting tussen een architectuurreisgids en een logboek
concept grafisch ontwerper Ronny Duquenne
auteurs Dominique Pieters en Klaske Havik
architectuurreisgids projectbesprekingen met vakkundige informatie over gebouw en architect
stadskaart met aanduiding van te bezoeken projecten
beschouwende artikelen, citaten, bedenkingen,…
logboek met ruimte voor eigen schetsen, aantekeningen, verwonderingen
met opbergvakken voor allerlei herinneringen
€30 niet inbegrepen in de reissom
aantal gewenste exemplaren:

paraaf
reistitularis:

Goed om te weten voor uw reis naar Finland
paspoort niet vereist, een identiteitsbewijs volstaat voor elke burger van het Schengengebied
visum geen visum vereist
inentingen niet verplicht noch aanbevolen
het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertelt wel dat "op reis gaan een ideale
gelegenheid is om zich in orde te stellen met de tetanus-, difterie-, kinkhoest-,
mazelen- en poliovaccinatie".
gezondheid voorzie voorschriften/attesten van uw arts voor persoonlijke geneesmiddelen
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